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A hallgatók vállalkozási hajlandóságának és az azt befolyásoló tényezők vizsgálata Magyarországon 
A TMDK dolgozatom témája a magyar hallgatók vállalkozási hajlandósága. Az általam választott témakört azért 
tartom fontosnak és aktuálisnak, mert már hazánkban is felismerték, hogy a vállalkozások a gazdaság 
mozgatórugói. Igaz, hogy az Európai Unió többi tagországához hasonlóan, most már Magyarországon is elindult 
kisvállalkozások nagymértékű támogatása, de még így sem fordítanak elég figyelmet a kisvállalkozásokra.  Annak 
ellenére pedig, hogy a jelenleg a felsőoktatásban tanulók azok, akik a legnagyobb hányadát adják a jövő 
vállalkozóinak, a felsőoktatásban továbbra is jó alkalmazottakat, nem pedig jó vállalkozókat képeznek. 
Dolgozatom célja, hogy felderítsem azokat a külső és belső motivációkat, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
hallgatók az alkalmazotti lét helyett, inkább egy önálló vállalkozás indítását válasszák. Ezen belül fontosnak 
tartom vizsgálni a hallgatók személyiségtípusát, a családi és baráti környezetüket, a tanult szakterületet, de 
emellett a hátráltató tényezőket is bemutatom. A vállalkozói hajlandóságot a 2011-es GUESS felmérés alapján 
vizsgálom meg teljes magyarországi viszonylatban, illetve egy 2012-ben elvégzett primer kutatás keretein belül 
a Széchenyi István Egyetemen. Mindkettő kérdőív elemzése az SPSS program segítségével történik, majd ezek 
eredményeinek összehasonlítását, illetve a szakirodalommal való összevetését mutatom be. 
 
Egy valóságos és egy szoftveres zenekar összehasonlítása szubjektív hallásteszt  
A szubjektív hallástesztek alkalmazása igen széleskörű, mind a hangtechnikában, mind az akusztikában 
általánosan elfogadott. Az ilyen típusú tesztek során objektív mérőszámok helyett, a tesztben részvevők 
szubjektív benyomásai alapján értékelünk akár egy hangfelvételt, akár egy koncerttermet. Dolgozatom egy 
szubjektív hallásteszt kiértékelését mutatja be, mely Ravel - Boleroját hasonlítja össze két zenekar előadásában. 
Az egyik zenekar egy valós együttes, a Reykjavíki Filharmonikusok, a másik viszont egy virtuális, szoftveres 
zenekar. Tesztem során arra a kérdésre kerestem választ, hogy helyettesíthető-e egy szimfonikus zenekar egy 
szoftveresen emulált zenekarral. A teszt apropójául a virtuális stúdiótechnika utóbbi időben megfigyelhető 
meredek ívű fejlődése szolgált. Manapság már minden felvétel készítésekor alkalmaznak több-kevesebb 
mértékben valamilyen szoftveres megoldást, legyen ez akár egy zengető, akár egy virtuális 
hangszer/hangszercsoport. A szubjektív hallástesztet a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola tanulói 
közreműködésével készítettem el. A teszt során az említett mű 1-2 perces részleteit hallgatták meg a résztvevők 
mindkét zenekar előadásában, miközben válaszoltak az előre kiosztott tesztlapon szereplő kérdésekre, melyek 
mind az egész zenekar hangzásával, mind pedig az egyes hangszerek, hangszercsoportok hangzásával voltak 
kapcsolatosak. A kiértékelés során több meglepő eredmény is született: a hallgatóság egyértelműen elutasította 
a szoftveres ,,álzenekar" játékmódját, azonban egyes hangszereket jobbnak talált, mint a valóságos zenekarban 
lévőket 
 
Adatvédelem a munkajog világában, az információs társadalom változásainak tükrében 
Dolgozatom célja azon folyamatok vizsgálata, amelyek a munka világában zajlanak le az adatvédelem területén. 
A globalizált világ információs fejlődése során a magánélet autonómiája csökken, ezen folyamatok kihatnak a 
munka világára is, a munkavállalók munkahelyi és akár otthoni privát életükre is. 
Több esetben vékonyodik a határ a személyek otthoni és munkával töltött tevékenységei között, ezzel a 
mindennapos "privacy" általánosan csökken. Ennek a folyamatnak szeretném a jogi és elméleti szabályozásának 
szakmai kivetüléseit vizsgálni, mind az itthoni, mind az Európai Uniós szisztéma vonatkozásában. 
Kérdés továbbá, hogy a munkavállalók személyes élete mennyire egyeztethető össze a gazdasági szféra 
érdekeivel és folyamataival. Lehetséges-e összeegyeztetni az egyén érdekeit a gazdasági alrendszer 
működésével, vagy pedig ez a terület a munkaügyi szabályozás örök kontrasztját hozza-e magával? 
Ezen kérdésekre keresem a választ, mind a jelenlegi megoldások, mind a jövőre vonatkozó javaslatok 
tekintetében. Továbbá a témával kapcsolatos elméleti, társadalmi vonatkozásokkal is foglalkozom, a technológiai 
fejlődés és a kapitalista rendszer jelen állásának tükrében. 
Véleményem szerint a helyes út a jövőre tekintettel a munkavállaló egyén és munkáltató érdekeinek 
harmonizációja lenne, a privát élet nagyobb fokú tiszteletben tartásával és az individuális emberi tényező 
preferálásával. Ne lehetetlenüljön el a humán erőforrás a gazdaság gépezetében. 
 
  



Egyenlő bánásmód a foglalkoztatásban 
Témaválasztásom nem véletlen egybeesések eredménye, hanem személyes érintettség következménye. 
Látássérültként és nőként úgy gondolom meglehetősen nagy az esélye annak, hogy diszkrimináció áldozata 
lehetek mind a foglalkoztatás, mind a mindennapi tevékenységek elvégzése során.  
Dolgozatom témájaként a nemek közti megkülönböztetés tilalmát, mint védendő értéket választottam, melyet a 
foglalkoztatási viszonyok szemszögéből vizsgálom. Munkámat alapvetően három fő kérdéskörre fűztem fel. 
Elsőként a férfiak és nők közötti hátrányos megkülönböztetés nemzetközi dimenziójával foglalkoztam. Mivel 
elsősorban a magyarországi helyzetre helyezem a hangsúlyt, ezen terület rövid, összefoglaló bemutatására 
törekedtem. Ezt követően az Európai Uniós joganyagban mélyedtem el, különös tekintettel az irányelvekre, 
témám szempontjából érintett fontosabb testületek  jelentéseire, bírósági határozatokra, illetve az Unió  jövőben 
tervezett ütemtervére. Végezetül a magyar vonatkozású szabályokat ismertetem. Az elméleti ismereteket 
Mosonmagyaróvár helyi esélyegyenlőségi programjának bemutatása, néhány kutatás leírása, illetve Kocsis 
Juliannával, a mosonmagyaróvári Lions Klub elnökével készített interjú színesíti.  
 
Főútfejlesztés úthasználói szemmel 
Dolgozatom egyik fő kutatási témája a főútfejlesztés egy meghatározott úthasználói csoportra gyakorolt 
hatásának elemzése. Ez a felmérés az Észak-dél irányban, Hatvantól Somoskőújfaluig haladó 21-es számú 
elsőrendű országos főútra vonatkozólag történt. A beavatkozások során a főúton gyorsítási szakaszok épültek 
meg, amelyek egy részét képezik teljes fejlesztési programnak, aminek célja a teljes hosszában négysávos autóút 
kialakítása. A fejlesztések hatására forgalmi változások következtek be; csökkent az elérési idő, és növekedett a 
forgalom. 
A kutatásom fókuszában a főúton gépjárművel és autóbusszal hosszában, valamint gyalogosan keresztbe 
közlekedő utazóközönség állt. A legfontosabb kérdések többek között az úthasználati gyakoriság, az elérési idők, 
közlekedésbiztonság, parkolási lehetőségek és fejlesztési javaslatok álltak. A vizsgálat fő célja annak kimutatása, 
hogy a fejlesztések milyen hatást gyakoroltak az úthasználókra. 
A szükséges elegendő számú primer adat összegyűjtését és összehasonlítását önkitöltő (online) és kérdezőbiztos 
(személyes interjú) által kitöltött kérdőívek segítségével végeztem el. A felmérések az előzetesen kijelölt 
hatásterületek középpontjában elhelyezkedő, és a vizsgálat szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró közúti 
csomópontokban történtek, ahol összpontosulnak a célcsoportok által használt közlekedési elemek. Az 
eredményeket birtokában a jövőbeni fejlesztések az úthasználók igényeihez jobban igazíthatók. 
 
"Édes teher" A világörökségi cím hatásának vizsgálata Pannonhalmán 
A TMDK dolgozatom témája a világörökségi cím hatásának a vizsgálata az adott desztinációban, Pannonhalmán. 
Az ok, amiért ezt a címet, illetve témát választottam, Pannonhalma városának ezeréves múltja, sokrétű 
turizmusa, illetve falusias, szolid jellege miatt. Dolgozatom elkészítésében primer kutatást is alkalmaztam, 
elsősorban kérdőívek illetve interjúk formájában. Kérdőívet készítettem a helyi lakosok illetve a turisták körében. 
Interjú alanyom volt dr. Szabó György Pannonhalma város aljegyzője, illetve Veiland László a Bencés Főapátság 
marketing igazgatója.  
A dolgozat ismerteti a világ legnagyobb szervezetének, az UNESCO-nak a Világörökségi Bizottságát, annak 
munkáját, jelenét, illetve a világörökségi törvényt, a világörökségi címet majd a magyarországi helyszíneket. A 
továbbiakban Pannonhalma város történelme és jelene, majd a Főapátság szerepel a dolgozatban. Bemutatom 
a bencés monostor épületegyüttesét, gazdasági helyzetét, amit egy SWOT analízissel összefoglalva is 
szemléltetek. A folytatásban a primer kutatásom eredményét szemléltetem diagramok segítségével, illetve 
cáfolom, vagy alátámasztom a kapott eredményt. Dolgozatom végén összegzem a leírtakat, a felállított 
hipotézisekre választ adok, és javaslatokat teszek, hogy milyen változtatásokra, fejlesztésekre lenne szükség az 
adott területen.   
 


