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GYŐRI ANNA 

Apáczai Csere János Kar 

A szociális megismerés torzító hatásai toborzás-kiválasztás során a 

testmódosítottak, mint hátrányos helyzetű csoport körében 

Konzulens: Vehrer Adél, egyetemi docens 

  

A kutatásomnak A szociális megismerés torzító hatásai toborzás-kiválasztás során a testmódosítottak, 

mint hátrányos helyzetű csoport körében címet adtam, mely az ÚNKP projekt keretein belül valósul 

meg.  

Témaválasztásomban a motivációm: az Emberi erőforrás tanácsadó szak elvégzését követően, magam 

is a toborzás-kiválasztás folyamatával fogok foglalkozni. Dilemmám, hogy hogyan is kell viszonyulni, 

megítélni egy testmódosított pályázót és miként kell értékelni az első benyomástól elvonatkoztatva. 

Fontosnak tartom, hogy ebben a felgyorsult világban, mi akik a humántőkével foglalkozunk időt 

szánjunk arra, hogy a munkára jelentkezőket alaposan megismerjük és ne a külsőségek alapján ítéljük 

meg. Rendkívül kevés szakirodalom és szakember foglalkozik ezzel a problémakörrel, pedig már jelen 

van, és egyre erőteljesebben tör a felszínre. Az egyenlő bánásmód követelménye ellenére, a legtöbb 

jogsértés a közvetlen hátrányos megkülönböztetés, ami során a bemutatott csoport tagjait vélt 

tulajdonságok alapján részesítenek kedvezőtlen elbírálásban. Ez legtöbbször a toborzási folyamat első 

lépcsőfokán lép fel, így az álláshirdetések között is találhatunk diszkriminatív jellegűeket. 

Cél, hogy a kutatásom eredményeit és konklúzióit széles körben, szakmabeliekkel és a szakma iránt 

érdeklődőkkel megismertethessem, ezért a Kari TDK Konferencia remek lehetőség lesz arra, hogy ezt 

a küldetésemet véghez vigyem. 



 
 
 

 

SZALONTAI DIÁNA 

Apáczai Csere János Kar 

A terápiás céllal végzett lovaglás helye a rekreációban 

Konzulens: Konczos Csaba, egyetemi adjunktus 

  

A rekreációs céllal végzett lovaglás Magyarországon is egyre népszerűbb. Sokan felismerik 

egészségjavító hatásait. A gyógylovaglás és lovagoltatás egy nagy gyűjtőfogalom, ami magába foglalja 

a lovasterápiát is. A lovasterápia egyes ágai alkalmasak terápiás kezelésekre. 

A kutatásomban az emberek ‒ a lovaglással kapcsolatos ‒ vélekedését, a lovakhoz kapcsolódó érzelmi 

viszonyulását vizsgáltam, azután érdeklődtem, hogy a lovaglást, mint egészségóvó tevékenységet 

milyen mértékben fogadják el, kipróbálnák-e, és ajánlanák-e másoknak. Kutatásom során válaszokat 

kerestem arra, hogy az emberek mennyire ismerik a terápiás céllal végzett lovagoltatás egyes ágait. 

Kutatásomban az írásos kikérdezés kérdőíves kutatási módszerét alkalmaztam, elsősorban zárt kérdések 

segítségével. A kérdőívet közel száz fővel, dunántúli megyékben, legfőképpen Győr-Moson-Sopron 

megyében töltettem ki. 

A felmérésből kiderült, hogy a lovakkal és a lovaglással kapcsolatos vélekedés a vizsgálatban résztvevők 

körében erőteljesen pozitív, a rekreációs céllal végzett lovaglás egészségóvó hatásáról a jelentős többség 

már hallott és ajánlaná a környezetében másoknak is. A kutatás során kiderült, hogy a ,,lovasterápia" 

egyes ágait azonban nagy százalékban nem ismerik a megkérdezettek, de jelentős százalékuk bízik a 

gyógyító, egészségjavító hatásában és felhasználná, alkalmazná a terápiás céllal végzett lovaglást, 

illetve lovagoltatást. 

 



 
 
 

 

FEGYVERES ZSÓFIA ORSOLYA 

Apáczai Csere János Kar 

Atipikus foglalkoztatás, mint a kisgyermekes nők munkaerőpiacon való 

sikerességének kulcsa 

Konzulens: Pongrácz Attila, egyetemi docens 

  

Dolgozatom a jelenkor foglalkoztatáspolitikájának egyik kiemelt figyelemmel kísért csoportja, a 

kisgyermekes nők munkaerő-piaci helyzetét, dilemmáit, a munka és magánélet összehangolásának 

nehézségeit tárja fel, valamint a többoldalú kötelezettségek és elvárások teljesítését, a gyermekvállalás 

és nevelés mellett a karrier építését lehetővé tevő atipikus foglalkoztatás, annak egyes formái, a bennük 

rejlő lehetőségek és hazai elterjedtségük kerülnek vizsgálat alá. 

Munkámban a kisgyermekes dolgozó nők foglalkoztatottságának növelésére irányuló törekvések és a 

munka‒magánélet egyensúlyát támogató pozitív vállalati példák is bemutatásra kerülnek. A témában 

való elmélyülés érdekében empirikus kutatást végeztem, mely során kérdőívek segítségével igyekeztem 

feltárni a kisgyermekes munkavállaló nők véleményét, lehetőségeit az atipikus foglalkoztatás területén. 

A vizsgálat célja többek között a következő kérdésekre való válasz feltárása volt: Nehézséget jelent-e a 

nők számára a magánélet és munka összeegyeztetése, és ha igen, mi ennek a legfőbb oka? Támogatják-

e a munkaadók a kisgyermekes dolgozóik munkaerő-piaci reintegrációját? Mennyire elterjedt a 

munkaadóknál az atipikus foglalkoztatási formák alkalmazása és milyen mértékben kínálják fel e 

lehetőséget a kisgyermekes munkavállalóik számára? Egyáltalán van-e rá igény? 



 
 
 

 

HANCZ BIANKA 

Apáczai Csere János Kar 

Az idegen nyelv oktatása a korai szakaszban 

Konzulens: Görcsné Muzsai Viktória, egyetemi docens 

  

Tudományos diákköri dolgozatom témája a korai nyelvtanulás és -oktatás. Azok a gyerekek, ahol a 

szülők két anyanyelvűek, mindkettőt tudják használni. Érdekes, hogy már ebben a fiatal korban 

érzékelik, melyik nyelven tudnak a szülővel kommunikálni. Fiatal koruk ellenére megjegyzik az adott 

nyelvre vonatkozó szabályokat. Talán akkor már óvodáskorban késő elkezdeni tanulását? A legtöbb 

gyerek általános iskolában kezdi el az idegen nyelvet, sőt még lehet akkor sem első osztályban. Egészen 

kicsi korban természetességgel veszik fel az új tudást, információt. 

De mi a helyzet az intézményes nyelvtanulással? Dolgozatomban az elméleti alapok után általános 

iskolásoknak (1-6. osztály) készült kérdőívvel tájékozódtam a győri Tulipános Általános Iskolában. Arra 

voltam kíváncsi, hogy milyen korán kezdik el a tanulók az első idegen nyelv elsajátítását, milyen 

eszközöket, módszereket használnak az órán, illetve arra is, hogy a későbbiekben milyen nyelvet 

szeretnének tanulni. A beérkezett kérdőívek feldolgozásából egyértelműen látszik, hogy nem lehet elég 

korán kezdeni a nem anyanyelvi szintű oktatást.  

Ugyanakkor meglepő volt számomra, hogy egészen különleges nyelvek iránt is érdeklődnek a gyerekek. 

Az adatokból az derül ki, hogy egy első osztályos gyermek természetesen nem tud még dönteni felkínált 

nyelvekből, itt még a szülő választ. Bár nekik is általában csak két választási lehetőségük van: angol 

vagy német. A diákok felsőbb osztályban sem kapnak több lehetőséget az általuk érdekesnek vélt nyelv 

elsajátítására. Csak az iskola keretein kívül juthatnak ilyen jellegű tudáshoz.  

Arra is kíváncsi voltam, hogy mennyire szeretik a gyerekek a nyelvórákat. Szívesen tanulják ezeket, 

vagy, mert muszáj. Látják-e értelmét, annak, amit csak azért tanulnak, mert kötelező. A legtöbb gyerek 

később jön rá, milyen hasznos e tudás megszerzése.  

E kérdőíves felmérés és tapasztalatai nagyban segítenek abban, hogy majdan német VMT-s tanítóként 

nyelvtanítói munkámban a fenti szempontokra nagyobb figyelmet fordítsak, ahol lehet, az igényeknek 

megfelelően változtassak a régi beidegződéseken. 

 



 
 
 

 

BODOR BARBARA RÉKA, HORVÁTH EVELIN 

Apáczai Csere János Kar 

Gazdagító módszertani lehetőségek a LOGO programozással az ének-zene, 

és a természetismeret műveltségi területeken 

Konzulens: Fehér András, egyetemi docens 

  

Tudományos diákköri dolgozatunkban alsó tagozatos diákok informatikai szakkör keretein belüli ének-

zene és természetismeret műveltségi területeken zajló gazdagító módszertani fejlesztési lehetőségeit 

vizsgáljuk. 

Hetente tartunk az Öveges Kálmán Általános Iskola 3. B osztályával országos LOGO programozási 

verseny felkészítő szakkört az Apáczai Karon. Segítségünkre az Imagine LOGO program, mint 

fejlesztői környezet a programozási ismereteken túl, számtalan műveltségi területre is bekapcsolódó 

lehetőséget nyújt. 

A szakkörön általános iskola alsó tagozatos tanulóival programozunk, ez által megfigyelhetjük, hogy 

mennyiben és milyen témakörökben kapcsolhatók be plusz motivációs feladatok a fejlesztésbe, a 

gyermekek tanulási folyamataiba. A LOGO segítségével zeneműveket szerkeszthetünk , ismert zenéket 

játszhatunk le, esetleg saját zenét is készíthetünk vele. A természetismeret témában, fotókat, közlekedési 

táblákat, egyéb természeti folyamatokat, videókat jeleníthetünk meg. 

Ezekkel digitálisabb formába repítve a motivációt, segítve a tanulás, tanítási, nevelési lehetőségeket. 

Ezeket bemutatva, az informatika világának előnyös és praktikus tanításmódszertani lehetőségeit, 

bekapcsolva más műveltségi területeket is. 



 
 
 

 

KOVÁCS NAPSUGÁR, VARGA RENÁTA 

Apáczai Csere János Kar 

Generációmenedzsment és HR 

Konzulens: Vehrer Adél, egyetemi docens 

  

Napjainkban egyre többször találkozunk azzal a fogalommal, hogy generációmenedzsment. 

Dolgozatunk célja hogy a jelenleg ismert 5 generáció típust bemutassa és elemezze a humán erőforrás 

területhez kapcsolódóan betöltött szerepüket. 

Az egyes generációk más-más aspektusban viszonyulnak a munkaerőpiachoz, a közösségi média 

elemekhez, más az érzelmi intelligenciájuk, és a szociális érzékenységük, sőt az egymáshoz fűződő 

kapcsolatuk is. 

A kutatás arra irányult, hogy, ezen generációkat ne csak általánosságban mutassa be, hanem hogy 

konkrétan megismerkedhessünk az egyes generációk kompetenciáival, motivációival, véleményével, 

azaz az élet főbb területeihez milyen a hozzáállásuk, hogyan keresnek állást, hogyan viselkednek a 

munkahelyen, milyen az identitásuk az adott munkakörhöz és milyen kommunikációs csatornákat 

használnak a hivatalos ügyeikben. 

A tanulmány terjedelme nem teszi lehetővé, hogy minden részletre és tudományterületre kiterjedjen. A 

mi célunk az volt, hogy első sorban a HR területre összpontosítsunk, ezért az alábbi témaköröket 

elemeztük: munkaerőpiac, közösségi média, környezetvédelem, emberi kapcsolatok (munka‒család), 

szociális érzékenység, karrierút. 

Az elért eredményeket strukturált mélyinterjú során nyertük, melyeket a kiválasztott generációk 

különböző képviselőivel készítettünk el, s az összesítés után új javaslatokat, tervintézkedéseket tettünk. 



 
 
 

 

VÉCSEI ORSOLYA 

Apáczai Csere János Kar 

Matematikatanulást megalapozó képességek vizsgálata 1. osztályos 

tanulásban akadályozott tanulóknál 

Konzulens: Verebélyi Gabriella, egyetemi tanársegéd 

  

A matematikának kiemelt szerepe van mind a tudományokban, mind az oktatásban, sőt mindennapi 

életünkben is nélkülözhetetlenek a matematikai ismeretek. Kutatásom során első osztályos, tanulásban 

akadályozott és ép fejlődési ütemű tanulók matematikai teljesítményét hasonlítom össze. Az közismert 

tény, hogy a tanulásban akadályozott gyermekek minden területen gyengébben teljesítenek az ép 

fejlődési ütemű tanulóknál. A dolgozatomban arra keresem a választ, hogy az első évfolyamon 

tanulmányaikat kezdő, illetve folytató enyhe értelmi fogyatékos tanulók és az ép intellektusú tanulók 

között a matematikai képességeken belül, mely területeken, milyen mértékű a két tanulócsoport közötti 

eltérés.  

A kutatásomhoz egy olyan feladatsort állítottam össze, mellyel reményeim szerint átfogó képet kaphatok 

a tanulók matematikai teljesítményéről. Alapul szolgált a feladatsorhoz a DIFER programcsomag, mely 

elemei alapkészségeket vizsgál, a Szól-e szűrőeljárás, továbbá Nagy József 5-6 éves gyermekeink 

iskolakészültsége című könyvben leírt vizsgálat feladatai, illetve tanulmányaim és gyakorlataim során 

szerzett tapasztalataim. 

Kutatásom során feltételezem, hogy a tanulásban akadályozott tanulók gyengébb matematikai 

teljesítménye mögött a téri orientációs képesség gyengébb fejlettsége áll. Feltételezem továbbá azt is, 

hogy az enyhe értelmi fogyatékos tanulók gyengébb matematikai teljesítmény mögött a relációs 

szókincs alacsony fejlettségi szintje áll. Feltételezem, hogy a gyengébb matematikai teljesítmény mögött 

a mennyiség-számnév-számjegy egyeztetés képességének kialakulatlansága áll. Illetve feltételezem, 

hogy a gyengébb matematikai teljesítmény hátterében a műveletek elvégzéséhez szükséges 

gondolkodási analógiák kialakulatlansága áll. 

Kutatásom során nem csupán állapotot mérek fel, hanem egy folyamatot szeretnék figyelemmel kísérni, 

így egy bementi és kimeneti mérés eredményeit feldolgozva fogom igazolni, vagy éppen cáfolni 

hipotéziseimet. 

 



 
 
 

 

LENGYEL NÓRA KATALIN 

Apáczai Csere János Kar 

Motivál-e, ha különleges bánásmódban részesítenek? 

Konzulens: Csapóné Horváth Andrea, egyetemi docens 

  

A hatékony oktatás és nevelés szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a pedagógusok minél teljesebb 

mértékben ismerjék tanulóik személyiségét: vonásaikat, attitűdjeiket, motívumaikat. A felelősségteljes 

felnőtt élet szempontjából elsősorban nem az a meghatározó, hogy a gyermek hogyan, mennyit vagy 

mit tanul. Az első lépcsőfok: tanul-e egyáltalán? S a válasz akár igen, akár nem, a következő kérdés: 

miért? 

Dolgozatom témája a felső tagozatos tanulók tanulási motivációja. Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a 

tanulók eltérő motivációs struktúráira és arra, hogy mekkora jelentősége van az oktatási folyamatban a 

motivációnak. Ezt szolgálja a tipikus fejlődésű, az integráltan nevelt különleges bánásmódot igénylő és 

a szegregáltan nevelt különleges bánásmódot igénylő tanulók motivációjának összehasonlító vizsgálata. 

A kutatást kiegészítette a felső tagozaton tanító pedagógusok körében végzett kérdőíves felmérés saját 

tanulóik motiváltságáról, valamint azokról az eszközökről és módszerekről, amelyeket hatékonynak 

tartanak a tanulási motiváció kialakításában és fenntartásában. A kutatási eredmények összegzését és 

más vizsgálatok eredményeivel történő összevetését követően javaslatokat teszek a felső tagozatos 

tanulók motiválását célzó gyakorlati lépésekre. A kutatás végső célja, hogy a középiskolába kerülő 

diákok kellő önismerettel és reális önkritikával kezdhessék meg középfokú tanulmányaikat, 

céltudatosan döntsenek valamely szakma vagy hivatás mellett, felnőtt életükben elkötelezett munkát 

végezzenek, és nem utolsósorban kialakuljon bennük a hivatásszeretet. 



 
 
 

 

KISS VIKTÓRIA MAGDOLNA 

Apáczai Csere János Kar 

Reflexivitás a tanítói pályára való felkészülésben: terepgyakorlatok, 

workshopok és csoportos tanítási gyakorlatok tapasztalatai 

Konzulens: Görcsné Muzsai Viktória, egyetemi docens 

  

Dolgozatomban, a Tanulás- és Tanításmódszertani ‒ Tudástechnológiai szekcióban, a tanítóvá válás 

folyamatát, főként a német idegennyelvi műveltségterület képzési és tanítási gyakorlati hátterének 

tapasztalatait, ismereteit, kihívásait szeretném bemutatom a 2016. november 23-i TMDK eseményen. 

Prezentáció segítségével röviden bemutatom 2015 tavaszától kezdve végzett beszámolóimat korai 

nyelvoktatás témában, illetve a terepgyakorlatok és workshopok személyes tapasztalatait. 

Ezt követően röviden kitérek a gyermeknevelés, és a kisiskoláskori idegennyelv-oktatás sajátosságaira, 

illetve a győri tanítóképzés idegennyelvi specializáció ‒ választott műveltségterület ‒ jellemzőire. 

Kutatásként a reflektív gondolkodás, önreflexió, valamint a reflektív pedagógus sajátosságait mutatom 

be, melyhez a csoportos tanítási gyakorlatok során készített óravázlatokat használom fel. Bemutatom, 

hogy készítünk elő egy óravázlatot, egy adott tanítást. Milyenek voltak a tapasztalataim a tanítással 

kapcsolatban, hogy értékeltem az órámat, milyen következtetéseket vontam le.  

Végezetül bemutatom a következő, 2017-es tavaszi TMDK-n tervezett kutatásomat, melyben kérdőív 

segítségével idegennyelvi VMT-s hallgatók, valamint 2-3 éve végzett idegennyelvi tanítók tapasztalati 

szeretném felmérni az oktatással és a tanításai tapasztalatikkal kapcsolatban. 



 
 
 

 

MÁRTON ÁDÁM, SOLTÉSZ LÁSZLÓ TAMÁS 

Audi Hungaria Járműmérnöki Kar 

A Széchenyi István Egyetem Műszaki Menedzser alapszakjának alapozó, 

valamint szakirányos tantárgyi tematikájának megváltoztatása 

Konzulens: Hartványi Tamás, egyetemi docens 

  

Dolgozatunk témája szorosan összefügg az egyetem következő tanévkezdéskor esedékes 

akkreditációjával. Egyetemünk rektora kezdeményezésére a legtöbb szak és azon belül szakirány 

átalakításra és újra átgondolásra kerül. 

Ez alól az Audi Hungária Járműmérnöki karhoz tartozó Műszaki Menedzser szak sem kivétel. Oktatói 

szakfelelősünkkel szorosan együttműködve közösen kiviteleztük az alap-, illetve a szakirányok új 

tematikáját. Munkánk során rengeteg információt vettünk figyelembe. Jómagunk több helyen is 

dolgoztunk, mint gyakornokok, melynek célja az volt, hogy minél szélesebb körű ismereteket 

szerezzünk a szakterületünkön. A gyakornokság ideje alatt egyre több az adott területen felszínes tudás 

tényével szembesültünk. Ezen hiányosságokat az új tematikában megpróbáltuk pótolni. Ezen felül nem 

utolsó sorban saját szaktársainkkal és már dolgozó szaktársainkkal is folytattunk beszélgetéseket és 

hasonló tapasztalatokra, információkra próbáltunk meg szert tenni azért, hogy ne csak egy oldalról, egy 

nézőpontból fogjunk neki a változtatásnak. Ezekre az információkra alapozva vettünk ki és tettünk be 

tantárgyakat, valamint változtattunk meg bizonyos szakirányokat gyökeresen. 

Munkánk során a törvényi kereteknek is teljes mértékben meg kellett felelni továbbá az egyetem belső 

szabályzásában és irányelveiben foglaltakat is figyelembe kellett venni. Igyekeztünk minden előírásnak 

megfelelni, az egyetemi irányelveit pedig teljes mértékig beleépíteni az új tematikába. Továbbá a 

hallgatók leterheltségének és adott heti óraszámának a szabályait is be kellett tartani. 

Véleményünk szerint az új tematika a legtöbb mind törvényben, mind egyetemi szinten, mind pedig 

ipari szinten elvárt és szükséges kompetenciáknak eleget tesz. Reményeink szerint ezen tematikával 

hozzájárultunk ahhoz, hogy a műszaki menedzser szak továbbra is jelentős mennyiségű hallgatót 

vonzzon egyetemükre és az általa adott tudásnak köszönhetően a legtöbben sikeresen tudjanak 

elhelyezkedni a lokális ipari környezetben. 



 
 
 

 

SZABÓ VERONIKA ANNA 

Audi Hungaria Járműmérnöki Kar 

Ásványvizes palackok anyagának újrahasznosítása kémiai habosítással 

Konzulens: Dogossy Gábor, egyetemi docens 

  

Napjainkban a csomagolástechnika területén egyre nagyobb mennyiségben használnak egy utas polimer 

alapanyagokat, mint például, a polietilén-tereftalátot (PET) ásványvizes palackok alapanyagaként. Ezek 

az anyagok rövid életciklusuk után nagyon hamar hulladékba kerülnek, amelyek komoly környezeti 

terhelést jelentenek. Azonban a PET nagyon jó műszaki műanyag, amelynek a másodlagos 

hasznosításáról mindenképpen gondoskodni kell. 

Előadásomban beszámolok kutatásomról, amelynek célja a nagy mennyiségben keletkező PET 

minőségnövelt újrahasznosítása. Közismert, hogy az újrahasznosított PET viszkozitása alacsony, ez a 

lánctördelődés következménye, ezért kémiai habosítás előtt mindenképpen szükséges visszaállítani az 

alapanyag eredeti szerkezetét. Ehhez különböző természetes és mesterséges alapanyagokat kívánok 

megvizsgálni, hogy milyen hatásfokkal alkalmazhatóak. A kémiai habosítás során a habosító szer 

bomlástermékeinek következtében alakul ki habszerkezet az anyagban. Kutatásomban a választott 

fröccsöntést technológia paramétereinek hatását vizsgálom a termék belső struktúrájára. 

Célom, hogy egy alacsony sűrűségű kedvező fajlagos mechanikai tulajdonságokkal rendelkező 

alapanyagot állítsak elő. A kutatás részben a környezetvédelmet, részben az innovatív műszaki 

alapanyaggyártást szolgálja. 



 
 
 

 

GÖRBE POLINA 

Audi Hungaria Járműmérnöki Kar 

CONI szállítmányozási társasjáték - Szállítmányozási ismeretek 

gyakorlatorientált, interaktív oktatása 

Konzulens: Vöröskői Kata, egyetemi tanársegéd 

  

A TMDK dolgozatban egy szállítmányozási társasjáték fejlesztésének lépéseit és jelenlegi állapotát 

mutatjuk be. A kezdeményezés a Széchenyi István Egyetemen működő Közlekedésmérnöki és 

Logisztikai Szakkollégiumból (KOLOSZ) indult és jelenleg a Magyar Logisztikai, Beszerzési és 

Készletezési Társaság (MLBKT) tagjainak közreműködésével közösen dolgozunk rajta. 

Korábban elkészítettük a társasjáték első kezdeti verzióját, amely tartalmazta a játéktáblát, a speciális 

dobókockát, a bábukat és a kártyákat témakörökre bontva. Ezt a leginkább a ,,Gazdálkodj okosan!" 

táblajátékhoz hasonlító változatot fejlesztettük tovább egy térbeli gondolkodást és figyelemmegosztást 

igénylő táblára. A játék célja a gyakorlati ismeretek és készségek fejlesztése játékos formában. 

Gyermekkortól megfigyelhető, hogy játék közben jobban elsajátítható bármilyen jellegű ismeret és ez a 

játék által teremtett pozitív érzelmi töltetű környezet a felsőoktatásban is sikerrel alkalmazható a tanulás 

eredményességének és hatékonyságának növelésére. A játék közben a résztvevők elsajátíthatják a 

fontosabb fogalmakat, rövidítéseket, szabályozásokat. Ezen kívül a szakma képviselői által fontosnak 

tartott készségek fejlesztése is beépítésre került, így a játékosok naprakész, a való életből hozott 

szituációkat ismerhetnek meg. 

A játék által felölelt ismeretanyag, a tábla és a fuvarfeladatok bonyolultsága a későbbiekben rugalmasan 

alakítható, az éppen aktuális elvárásoknak megfelelően. A dolgozatban bemutatásra kerülnek különböző 

pedagógiai elméletek a tanulás folyamatával kapcsolatban, amelyeket beépítettünk a játékba. 



 
 
 

 

BODNÁR DIÁNA, HATVANI VIKTÓRIA 

Audi Hungaria Járműmérnöki Kar 

Egy logisztikai mérnök hallgató elvárásai, és elvárások egy logisztikai 

mérnökhöz 

Konzulens: Németh Péter, egyetemi docens 

  

TMDK dolgozatunk témája a Logisztikai mérnök tanterv megújítása, és a szakkal való elhelyezkedés 

feltérképezése. Az általunk választott témakört azért tartjuk fontosnak és aktuálisnak, mert jelenleg ezen 

a szakon tanulunk, és a Hallgatói Önkormányzat aktív tagjai vagyunk. Van kapcsolatunk a tanulmányi 

osztállyal, a tanszékekkel, és sok hallgató véleményét is ismerjük. Véleményünk szerint a tantervet 

lehetne bővíteni, változtatni. 

Dolgozatunkban össze fogjuk hasonlítani a tantervet más magyarországi intézményekben létező 

logisztikai mérnök szakokéval, valamint más, fejlett országokban lévőkkel. Elsősorban amerikai, 

németországi, angliai egyetemeken lévő tantárgycsoportokat, tantárgy tematikákat fogunk 

megvizsgálni, illetve azok alapján összehasonlítani a hazaiakkal. Ezek után szeretnénk kutatást végezni, 

megkérdezni néhány cégnél, hogy ők mit várnak egy logisztikai mérnöktől. Kérdőívekkel fel fogjuk 

tárni a hallgatók elképzeléseit, elvárásait a szakkal kapcsolatban, és ezt összehasonlítani a valós 

dolgokkal. Elsősöktől megkérdezni, hogy mit várnak a szaktól, felsőbb éveseket hogy megfelelőnek 

látják-e, illetve kikérjük azon szaktársaink véleményét, akik már csinálják, illetve befejezték a szakmai 

gyakorlatot, hogy megfelelő elméleti tudást szereztek-e a gyakorlatuk elvégzéséhez. 

Célunk az, hogy egy olyan képzést alakítsunk ki, hogy az egyetemünkről kikerült logisztikai mérnökök 

kellő tudást szerezzenek a jövőbeli munkájukhoz, és el tudjanak helyezkedni, majd megállják a helyüket 

egy innovatív környezetben. 



 
 
 

 

TORNYOS RÉKA 

Audi Hungaria Járműmérnöki Kar 

Flextronics International Kft. Zalaegerszegi (Zala A) telephely által okozott 

levegőterhelés vizsgálata 

Konzulens: Zseni Anikó, egyetemi docens 

  

A levegő összetételét, természetben lejátszódó folyamatokat nagymértékben befolyásolják az emberi 

tevékenységek. Az ipar ugrásszerű fejlődésével, valamint az energiatermelés növekedésével jelentősen 

megnőtt a levegőszennyeződés. Ezért is fontos az ipari berendezések környezetterhelésének 

csökkentése, az elérhető legjobb technológia alkalmazása és a kibocsátás megelőzése vagy minimálisra 

csökkentése. Témaválasztásom ezért is esett a Flextronics International Kft. Zalaegerszegi (Zala A) 

telephely által okozott levegőterhelés vizsgálatára. 

Az általam választott vállalat gyártó tevékenységet végez, egyes technológiái (pl: kazánüzem, a 

felületkezelő, és a forrasztási technológia) nagyobb mennyiségbe juttatnak a környezetbe CO2-ot, CO- 

ot, illékony szerves vegyületeket, nehézfémeket és szilárd port. Ezekhez a folyamatokhoz tartozó 

berendezések központi elszívó rendszerre vannak bekötve, és egy nagy hatásfokú szűrőbetéttel ellátott 

,,kéményen" keresztül engedik távozni a szennyező elemeket. 

Fontos az ezekhez a technológiákhoz tartozó berendezéseknek a folyamatos nyomon követése, valamint 

fejlesztése. Ennek részeként számításokat végzek el a kibocsátások ellenőrzésére. Számításaim során az 

illékony szerves vegyületek kibocsátását vizsgálom, valamint általánosságban írok az általam választott 

telephely levegőtisztaság-védelem érdekében tett lépéseiről. Dolgozatom végén pedig egy két általános 

fejlesztési javaslatot valamint néhány észrevételt fogalmazok meg. 

 



 
 
 

 

BUSZNYÁK TIBOR FERENC 

Audi Hungaria Járműmérnöki Kar 

Globális helymeghatározás és fedélzeti diagnosztika kapcsolatrendszerének 

vizsgálata 

Konzulens: Lakatos István, egyetemi docens 

  

Tudományos Diákköri Konferencia dolgozatom egy olyan alternatív lehetőséget vizsgál, ahol a globális 

helymeghatározást, illetve a fedélzeti diagnosztikát hívjuk segítségül gépjárművünk elsősorban a 

hajtásra, teljesítményre vonatkozó jellemzőinek mérésére, valamint bizonyos rendszerek pontosságának 

vizsgálatához. 

Dolgozatomban összefüggést keresek a sebesség, a fogyasztás és a domborzati viszonyok között, 

változó sebességű jármű egy időben végzett fedélzeti diagnosztika és globális helymeghatározás terepi 

méréseinek segítségével. Ehhez feldolgoztam a hazai és külföldi szakirodalmat, összeállítottam a 

mérésekhez használt apparátust, megterveztem és elvégeztem a szükséges méréseket. Bemutatom a 

mérések peremfeltételeit, a számítógépes adatfeldolgozás eszközeit, módszereit. 

A kidolgozás első lépéseként bebizonyítom, hogy állandó sebesség mellet a domborzati viszonyok 

ismeretében lehetséges belsőégésű motor adott paramétereire következtetni, illetve lehetséges 

belsőégésű motor adatai alapján domborzatmodellt alkotni. Ezt követően tovább vizsgálom a 

kapcsolatrendszert. Változó sebesség értékek mellett elemzem a fogyasztási értékeket, illetve ezeknek 

változásait. Első alkalommal közel állandó terepviszonyok mellett, sík terepen, második lépésben ‒ a 

dolgozat alapját képező ‒ változó domborzati viszonyok között. Összehasonlítom a több forrásból 

rendelkezésre álló adatokat: a személygépjármű műszerfalán visszajelzett pillanatnyi 

fogyasztásadatokat a fedélzeti diagnosztika adatiból számított fogyasztási adatokkal és a GPS által mért 

adatokból számított sebességet a fedélzeti diagnosztika által mért sebességgel. 

 



 
 
 

 

ERL TAMÁS JÓZSEF, KRECHT RUDOLF 

Audi Hungaria Járműmérnöki Kar 

Távvezérelt felderítő és beavatkozó robot lánctalpas mozgatóplatformjának 

fejlesztése 

Konzulens: Kuti Rajmund, egyetemi docens 

  

A dolgozat célja egy multifunkcionális, moduláris felépítésű távvezérelt robot mozgatóplatformjának 

tervezési fázisainak bemutatása. Célunk egy olyan platform tervezése, építése, amely a 

katasztrófaelhárítás, veszélyes környezetben való felderítés során ellátandó feladatok elvégzéséhez 

adaptálható kiegészítő (feladat-specifikus) modulok felszerelésével. A dolgozat több feladatra bontható, 

amelyeket érdemes összefüggésükben tárgyalni, párhuzamosan elvégezni. A tervezés során figyelembe 

vettük a prototípus termékké való alakításának lehetőségét is. 

Az elvégzendő feladat és a doméniumnak megfelelő műszaki szabványok elemzése, parametrizálása 

után felállítottunk egy koncepciót, amely alapján pontosan kijelölhettük a tervezés következő fázisait. 

A koncepció letisztázását követően meghatározhattuk a robotplatform főbb alkotóegységeit, irányt 

kaptunk az elméleti modell felállításához. Ezt követte a tényleges tervezés előfeltétele, a robotplatorm 

mechanikai, matematikai modelljeinek felállítása. Több esetet vizsgáltunk, például modelleztük a 

platform mozgását akadályleküzdés, lépcsőzés esetén. Tanulmányoztuk a különböző szerkezeti vázak 

típusait is. Az elméleti modellezést a gépészeti számítások követték, ezen fázis során alkatrészekre 

lebontva megterveztük a platform alkotóegységeit. A megtervezett alkatrészek számítógépes 

modellezése és legyártása után összeállítottuk a prototípust. A projekt végső fázisaként teszteket 

végeztünk, levontuk a következtetéseket. Dolgozatunk eredménye egy prototípuson tesztelt elméleti 

modell, amely általánosan felhasználható veszélyes feladatok ellátására szánt, távvezérelt lánctalpas 

robotok tervezéséhez. 



 
 
 

 

BÖCZ GÁBOR 

Audi Hungaria Járműmérnöki Kar 

The scheduling efficiency of the job-shop problem 

Konzulens: Jósvai János, egyetemi docens 

Szántó Norbert, egyetemi tanársegéd 

Dolgozatom áttekinti a termelés-tervezés lépéseit, ezen belül részletesebben elemezi a termelésütemezés 

területét. Megvizsgálja azokat az alapvető megoldásokat, amik egy mai termeléstervezési feladatban 

szerepet kapnak. 

Az általam vizsgált ütemezési probléma a többutas úgynevezett ,,Job-Shop" feladat, ez egy speciális 

ütemezési probléma, ahol adott számú terméket, adott számú gépen kell megmunkálni egy előre 

meghatározott, azonban egymástól különböző technológiai sorrendben. 

Ennek a problémának az ütemezése különösen nehéz, mert minél több gépünk és termékünk van a 

megoldást egy ezzel együtt hatványosan növekvő halmazból kell megtaláljuk. Az ütemezés célja, egy 

olyan gyártási sorrend felállítása, ami az átfutási idő minimalizálására törekszik. Fontos, hogy egy 

ütemező dinamikusan tudjon alternatívákat szolgáltatni számunkra, így elősegítve az esetleg felmerülő 

problémák megoldását. Egy tipikus műhely elrendezésű gyártásban nem ritka, hogy 25 - 30 terméket is 

gyártanak 30 - 35 különböző gép segítségével. Egy - egy ilyen gyártás statikus ütemezése napokat is 

igényelhet a legmodernebb algoritmusokkal is. Láthatjuk hát, hogy a többutas elrendezésben a 

dinamikus gyártás ütemezés jelenleg rendkívül nehéz matematikai probléma. Dolgozatomban 

különböző hatékonysági vizsgálatokkal szeretnék találni egy olyan módszert, ami később egy ipari 

környezetben is használható lesz erre a célra. 

Különböző algoritmusok, módszerek tesztelése során meg kell állapítani hatékonyságukat. A 

hatékonysági vizsgálatok alatt több szempontot is figyelembe veszek. Megpróbálok találni egy olyan 

módszert amire építve később kaphatok egy rendszert, amely teljesítőképessége az ipari környezetben 

is elemezhető lesz. 

 



 
 
 

 

SIMON VIKTÓRIA 

Audi Hungaria Járműmérnöki Kar 

Veszélyes hulladékokkal foglalkozó küszöbérték alatti üzemek 

katasztrófavédelmi engedélyezési eljárásának bemutatása a Győri 

Hulladékégető Kft. példáján keresztül 

Konzulens: Bedő Anett, egyetemi tanársegéd 

  

Napjainkban egyre inkább jellemzővé vált a veszélyes anyagok ipari mértékű használata, így az 

alkalmazásukkal együtt járó kockázat is megnövekedett. A vegyi anyagok előállítása, feldolgozása, 

felhasználása, tárolása során bekövetkezett balesetek akár katasztrofális hatással is lehetnek a 

környezetre, az emberekre.  A katasztrófavédelmi törvény IV. fejezete és végrehajtási rendelete előírja, 

hogy veszélyes tevékenység kizárólag az iparbiztonsági hatóság katasztrófavédelmi engedélyével 

végezhető. 

Ezért szeretném TMDK dolgozatom keretében a Győri Hulladékégető Kft. katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárását bemutatni. Az Égető küszöbérték alatti üzem, amelyben veszélyes hulladékok 

ártalmatlanítása és hőhasznosítása történik. A Telephelyen ‒ tevékenységéből adódóan ‒ a veszélyes 

anyagok típusa és mennyisége folyamatosan változik.  

Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy a 2015. június 1-vel hatályos jogszabályi változás révén, mely a H 

figyelmeztető mondatok bevezetését jelentette az R mondatok helyett, milyen nehézségekkel kell 

megküzdenie a Hulladékégetőnek, hogy az adott veszélyes hulladékot be tudja sorolni és 

katasztrófavédelmi engedélyt szerezzen. Ezen nehézségekhez párosul az is, hogy sok esetben a feladó 

(megrendelő) a veszélyes hulladék kísérőlapját nem megfelelően tölti ki, sok esetben a kockázatokat 

túlbecsülve, a veszélyes hulladékra nem jellemző kémiai kockázat mondattal látja el. Dolgozatom végén 

javaslatokat teszek, hogy milyen változtatásokra lenne szükség az adott területen.  

 



 
 
 

 

PINTÉR FRUZSINA 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

A bűnös vagyon visszaszerzésének bírói gyakorlata 

Konzulens: Bencze Krisztina, egyetemi tanársegéd 

Vajda Edit, bíró 

A dolgozatom fő témája a vagyonelkobzás és a zár alá vétel jogintézménye. Kutatásom alatt számos 

olyan jogesettel találkoztam, amelyekben fellebbezés volt az első, illetve másodfokon eljáró bíróság 

ítélete, valamint végzése ellen. Érdekesnek találtam ezen jogesetek alaposabb vizsgálatát, hogy vannak 

e olyan mulasztások a bírák gyakorlatában, amelyek tipikusan fordulnak elő. 

Statisztikai adatokat gyűjtöttem és vizsgáltam, annak érdekében, hogy lássam milyen arányban 

fordulnak elő a bűncselekményeken belül csalás, kábítószerrel való visszaélés, sikkasztás bűntettei, 

amelyek eredményeképp a bíróság kötelezően vagyonelkobzást, illetve zár alá vételt alkalmaz.Továbbá 

tanulmányoztam a hazai, illetve a külföldi jogszabályozást a vagyonelkobzás, a zár alá vétel és az 

elkobzás vonatkozásában. A nemzetközi jog tekintetében a témához kapcsolódóan az Európai Unió 

tagállamai között létrejött bűnügyi együttműködéssel és az Európai Tanács kerethatározataival is 

foglalkoztam. Ezeken felül foglalkoztam a polgári jogi igény érvényesítésével, valamint a 

vagyonelkobzás elrendelésének akadályaival is.Véleményem szerint a bűnös vagyonnal kapcsolatos 

intézkedések mindig aktuális témák maradnak, mivel ezen eljárások során a bírói gyakorlat nagyon 

sokszínű, így mindig fennáll a lehetősége annak, hogy egy-egy ezzel kapcsolatos témát találjunk. 

Összefoglalóan elmondható, hogy a dolgozatom elsődlegesen a bírói gyakorlatra épül és ezen belül a 

bűnös vagyon visszaszerzésének vizsgálatára. 

 



 
 
 

 

NAGY SZINTIA MIRTILL 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

A fegyelmi eljárás jelentősége a fegyveres erők körében 

Konzulens: Nagy Klára, egyetemi adjunktus 

  

Dolgozatomban a katonai fegyelmi eljárásról szeretnék egy átfogó képet festeni. Mivel a téma az 

egyetemi tananyagon túlmutat, így elsődleges célomként tűztem ki, hogy ezen eljárást részletesen, 

rendszerező jelleggel mutassam be, illetve tárjam fel az esetleges különbözőségeket a katonai 

büntetőeljárással szemben az e területen kevésbé jártas olvasók számára. 

A katonákra vonatkozó rendelkezések mindenütt külön szabályozást nyernek, rendkívül specifikusak 

annak köszönhetően, hogy e területen különösen sok az érdekesség. Gondoljunk csak a katonai 

életviszonyokra, a katonai szolgálatra. Ezek mind szigorú és külön, emellett mégis rendkívül összetett 

szabályozást igényelnek. Az igazságszolgáltatás területén pedig már több évszázados hagyományai 

vannak a katonai büntetőeljárásnak, így emellett a katonai fegyelmi eljárásnak is, mely fokozatosan 

alkalmazkodott az újonnan megszülető szabályokhoz és a társadalmi elvárásokhoz. 

A fegyelem a katonai szervezetrendszernek olyan alapköve, amely nélkül semmi sem működne és a 

katonai hivatás sem jutna érvényre, hiszen a katonák számára ,,a fegyelem hatékony és hasznos eszköz: 

segítségével azzá válhatnak, akivé lenni akarnak." Maga a fegyelmi eljárás csak katonai bűncselekmény, 

ezen belül pedig csak katonai vétség esetén folytatható le. Ezt az intézményt régen főleg a 

tömeghadseregeknél alkalmazták, hiszen a bagatell bűncselekményeket minél gyorsabb és hatékonyabb 

eljárásban próbálták elrendezni. Ma ilyenek az egy mozzanatú, kis súlyú vétségek. 

A fegyelmi eljárás további előnye, hogy gyors és költséghatékony, valamint amikor a parancsnok 

visszakéri a saját hatáskörébe az ügyet, akkor általában az eljárás alá vontat és annak személyi 

körülményeit jobban ismeri az ügyésznél, illetve ilyenkor sokszor már előre kikörvonalazódik a 

kiszabandó fenyítés neme is. Továbbá a fegyelmi eljárással az eljárás alá vont nem válik büntetett 

előéletűvé, csak az alakulat nyilvántartásában jelenik meg, hogy vele szemben már folytattak le fegyelmi 

eljárást. 



 
 
 

 

VEISZ RICHÁRD MIKLÓS 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

A földtulajdon megszerzésének korlátai 

Konzulens: Horváth Gergely, egyetemi docens 

Kőhidi Ákos, egyetemi adjunktus 

A dolgozat célja a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szabályai, 

illetve a 2014-ben lejárt földmoratórium tükrében, valamint a kapcsolódó jogszabályok és az 

Alkotmánybíróság határozatai alapján meghatározni a földterületek megszerzésének korlátait. 

Röviden összefoglalja mindazokat a korlátozásokat, amelyeket a jogalkotó annak érdekében iktatott be 

a földtulajdon megszerzésének folyamatába, hogy megfeleljen az aktuális birtokpolitikai, 

környezetvédelmi, társadalomszervezési céloknak, valamint az egészséges birtokszerkezet kialakítását 

segítse elő, ezzel a föld szociális megtartó erejét, azaz a kis-és közepes birtokok kialakítását, megtartását 

és tartós művelését helyezze előtérbe. A de lege ferenda javaslat ugyanakkor tartalmazza a hatályos 

jogszabályok releváns rendelkezéseinek anomáliáit és hiányosságait, valamint  mindazokat a 

szempontokat, amelyek alapján ‒ véleményem szerint ‒ az Országgyűlésnek a Földforgalmi törvényt és 

a hozzátartozó szabályokat módosítani kellene. 

A fentieken kívül kitérek olyan intézmények, mint a hatósági engedélyezési rendszer és a helyi 

földbizottságok felállítására valamint az elővásárlási jog eltérő ‒ a termőföldre, az erdőkre és a szőlőre 

külön elővásárlási sorrendet meghatározó ‒ szabályainak elemzésére is. 

A téma feldolgozása során arra a végkövetkeztetésre jutottam, hogy a választott téma ‒ bár 

részletszabályokat is tartalmaz ‒ a társadalom és az állam szempontjából rendkívül fontos, mivel 

modellezve a problematikáját: nem mindegy, hogy a saját házunk küszöbét ki lépi át, milyen embert 

engedünk a közelünkbe, mint ahogy az sem mindegy, hogy az állam területét jelentő, azaz 

szuverenitásának alapját alkotó földterülethez ki és hogyan juthat hozzá. 

 



 
 
 

 

KROPF GÁBOR JÁNOS 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek kártérítési felelősségének 

összehasonlító elemzése a régi es az új Ptk. alapján 

Konzulens: Szegedi András, egyetemi docens 

  

A TMDK dolgozatom célja, hogy feltárja, és rendszerbe foglalja a vezető tisztségviselők kártérítési 

felelősségéről szóló szabályozás változásait, majd ebből kiindulva következtessen a még kialakulatlan 

bírói gyakorlat várható alakulására. 

Az általam választott témakört azért tartom fontosnak és aktuálisnak, mert az elmúlt években e 

jogintézmény gyökeres megújuláson ment át, ami egyfajta bizonytalanságot is hozott magában azok 

számára, akik nem mélyütek el kellőképpen a módosítások részleteiben. Emellett a téma fontosságát 

alátámasztja az a tény, hogy egy ország gazdasága, annak fejlettsége, és dinamikus, innovatív fejlődése 

nagyban függ a gazdasági társaságok szabályozásától, a nekik biztosított garanciák, és szabadságok 

mértékétől, igy a rájuk vonatkozó szabályozás is kulcsfontosságú a jövőnk szempontjából. A 

dolgozatomat a gazdasági társaságok rövid bemutatásával kezdem, összehasonlítva a 2006. évi IV. 

törvény (Gt.) és az új Ptk. eltérő rendelkezéseit, majd a gazdasági társaságok tagjainak kötelezettségeivel 

és jogaival folyatom. Ezt követően térek rá a vezető tisztségviselők a társasággal és harmadik 

személyekkel szembeni felelősségére, jogesetekkel kiegészitve. 

Végezetül pedig mindezek alapján egy hipotézist  fogalmazok meg arról, hogy meglátásom szerint 

milyen irányú lesz a most kialakulóban lévő birói gyakorlat.  

 

 



 
 
 

 

STIPKOVITS TAMÁS ISTVÁN 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

A jogalkotó kárfelelőssége 

Konzulens: Keserű Barna Arnold, egyetemi tanársegéd 

  

Modern korunkban hajlamosak vagyunk fejlettebbnek megítélni az általunk létrehozott világot annál, 

mint amilyen valójában. Hajlamosak vagyunk könnyedén legyinteni a Montesquieu által körülírt 

hatalommegosztás fontosságára, mondván, hogy ez már egy megoldott probléma. Lehet, hogy nem a 

klasszikus formájában, de a hatalmi ágak, illetve azok ellenőrzésének, vagy felelősségre 

vonhatóságának dilemmája még napjainkban is kísért. 

Ha valamelyikünket bizonyíthatóan kár ér, amit jogellenesen (és felróhatóan) az állam a jogalkotás 

tevékenységével okozott, miért nem érvényesíthetjük igényét a közhatalommal szemben? Mindenek 

előtt azt érdemes kiemelni, hogy a klasszikus három hatalmi ágon közül a végrehajtó és a bírói hatalom 

köreiben okozott kárért kártérítést lehet követelni jogi úton, viszont a törvényhozás (bővebben a 

jogalkotás) valamiért ebből kimaradt. 

A jogalkotói kárfelelősség megállapításának legnagyobb gátja az állam immunitása, azaz, hogy az 

állami szuverenitás védelme érdekében nem dolgoztak ki törvényes utat az igény érvényesítésére. A 

megoldásra két megközelítés alakult ki: a fiscus elmélet és a funkcionális immunitás tana. 



 
 
 

 

NYIKOS BARBARA 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

A kollektív igényérvényesítés eszközei Magyarországon - 2018: a társult 

perek éve 

Konzulens: Herédi Erika, egyetemi docens 

  

Dolgozatom megírásában a téma különös aktualitása és a polgári perjog iránti érdeklődésem vezetett. A 

különös aktualitás szempontjából hangsúlyos, hogy jelenleg is zajlik az új polgári perrendtartásról szóló 

törvény megalkotása, melyben külön fejezetben kapnak helyet a kollektív igényérvényesítési 

mechanizmusok. 

A kollektív igényérvényesítés bemutatását a külföldi modellek áttekintésével kezdem, különös 

figyelmet fordítva a mintaként szolgáló amerikai és angol megoldásokra. A külföldi kitekintést követően 

a hatályos jogban megtalálható kollektív igényérvényesítésre alkalmas jogintézményeket mutatom be. 

Ide tartozóak az engedményezés, a GHV által indítható per, a közérdekű per és a pertársaság. A dolgozat 

jelentős részét teszik ki azok a szabályozási kérdések, melyek az új jogintézmények bevezetése 

szempontjából rendkívül hangsúlyosak, különösen ilyen az opt-in és opt-out szabályozási modell közötti 

választás. Mindezeket követően az új kódex koncepciója és az áprilisban napvilágot látott új polgári 

perrendtartás tervezetének rendelkezései kerülnek bemutatásra.. Ebben a részben a társult perre és a 

közérdekű perre vonatkozó rendelkezések mellett a kódex főbb újításai is helyet kapnak. 

A dolgozat zárásaként a szeptemberben nyilvánosságra hozott törvényjavaslat kerül bemutatásra. 

Álláspontom szerint a társult per jogintézményének 2018-ra tervezett bevezetése mérföldkőnek számít 

majd a polgári eljárásjog történetében és mindenképpen egy szükséges, hiánypótló jogintézménnyel 

gazdagodik a hazai jogrendszer. 



 
 
 

 

TÁLAS KOLOS ISTVÁN 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

A második világháborús munkaszolgálat intézményének genezise, avagy 

munkásalakulatok Horthy Nemzeti Hadseregében 1919 és 1921 között 

Konzulens: Kelemen Roland, egyetemi tanársegéd 

  

A munkaszolgálat történeti emlékezete összekapcsolódott a hazai zsidóság második világháborúban 

bekövetkezett szenvedéstörténetével.  

Azonban a munkaszolgálat intézményrendszere sokkal komplexebb képet mutat, mint ahogyan azt 

először gondolnánk. A második világháború idején fennálló és széles körben alkalmazott 

munkaszolgálat intézménye a magyar történelemben nem előzmény nélküli. Hiszen 1919-től 

találkozunk olyan jogszabályokkal, amelyek bár még a munkaszolgálat kifejezést nem használják, de a 

későbbi munkaszolgálatos forma egyes tartalmi jegyeit már tartalmazzák.  

Dolgozatomban bemutatom a munkaszolgálat intézményének kezdeti formáit. Korabeli források 

felhasználásával bizonyítom azt, hogy az 1919-ben megszervezett munkásalakulatok a munkaszolgálat 

legfőbb tartalmi ismérveit magukon hordozzák. A második világháború derekán a rendszer 

visszakanyarodott az 1919 őszi-téli munkaszolgálatos jogfelfogásához, azaz széleskörű diszkriminációt 

alkalmazott a politikai kurzus rendszeridegennek tartott elemeivel szemben. 

A dolgozat írását nehezítette, hogy az 1919-es munkásalakulatokkal kapcsolatban a hazai történetírás 

meglehetősen kevés ismerettel rendelkezik, e tárgykört egyik mű sem tárgyalja részletesen. Levéltári 

kutatásomkor a téma katonai voltára tekintettel a Hadtörténelmi Levéltár iratanyagára támaszkodtam, 

ill. a Magyar Nemzeti Levéltár iratanyagát is tudtam hasznosítani. 

 



 
 
 

 

FRANK MÁTÉ 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

A principátus büntetőjoga, avagy közjog-e a római büntetőjog? 

Konzulens: Deli Gergely, egyetemi docens 

  

Dolgozatom, témáját tekintve, a római büntetőjog kérdéskörét járja körül. Már magában ez a kijelentés, 

hogy 'római büntetőjog' számos kérdést vethet fel és különböző elméletek alapját képezheti. Köztudott, 

hogy a római jog jelentőségénél fogva  esszenciális alapját képezte az európai jogfejlődés történetének, 

valamint hatása napjainkban is megfigyelhető és fellelhető számos európai állam polgári 

törvénykönyvében. 

Kétségtelen, hogy ezen hatások összefüggésben állnak azzal a magánjogias szemlélettel, ami magát a 

római jogot és mind annak későbbi megítélését övezte. E szemlélet, melyből a magánjog majdhogynem 

kizárólagos dominanciája érződik, keltette fel érdeklődésemet. A magánjoghoz viszonyítva a római 

büntetőjog kevésbé kidolgozott, sőt puszta léte sem volt sokáig elfogadott. Kétségtelen, hogy a római 

büntetőjogot a magánjog kiválósága juttatta ilyen 'sorstalan' szerepre. Álláspontom szerint a római jog 

ezen területe sokkal kevesebb figyelmet kap, mint amennyi jelentőségénél fogva megilletné. 

Dolgozatomban a római büntetőjogi kezdetektől egészen a principátus szervezetrendszerének 

bemutatásán át taglalom és fejtem ki azon konzekvenciákat, melyek véleményem szerint hozzájárultak 

ahhoz, hogy a császári büntetőbíráskodás keretében már egy modern értelemben vett, a magánjogtól 

élesen elhatárolódó, közjogként funkcionáló római büntetőjogról beszélhetünk, mint ius publicum. 



 
 
 

 

MITRING ANNA 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

A rendőröket megillető személyiségvédelem határainak elméleti és 

gyakorlati problémái 

Konzulens: Keserű Barna Arnold, egyetemi tanársegéd 

  

Dolgozatomban a rendőrök képmásának és hangfelvételének nyilvánosságra hozatalának 

szabályozásával foglalkozom. Magyarországon a Ptk. különböző rendelkezéseket ír elő közszereplők és 

nem közszereplők esetén, így merülnek fel azok a kérdések, hogy vajon a rendőr közszereplőnek 

minősül-e, illetve közfeladatának ellátásáról készült fényképe hozzájárulás nélkül közzétehető-e? 

A közszereplői minőség meghatározásával kapcsolatban sok hasonló, de mégis eltérő fogalom született. 

A közszereplői státusz pontos meghatározása még mára sem tisztázott, illetve a Ptk. sem definiálja sem 

a közszereplő, sem a nyilvános közszereplés fogalmát. Megoldást továbbiakban a bírói gyakorlat adott, 

azonban ez nem bizonyult eredményesnek, hiszen a bírói gyakorlatok sok esetben eltérő volt, így 

elképzelhetetlen volt, hogy egy egységes ítélkezési gyakorlat alakuljon ki. Ezzel a problémával nem 

csak a hivatalos szervek, hanem a média és a közvélemény is széles körben foglalkozik évek óta. A téma 

megvitatása a 2006-os zavargásokkal kezdődött meg, amikor az 1956-os forradalom kitörésének 50. 

évfordulóján tüntetések kezdődtek Budapesten.  

 rendőr képmásának és hangfelvételének védelmével kapcsolatban felmerült alapkonfliktusra először a 

Kúria az 1/2012. számú BKMPJE határozata próbált megoldást találni, majd ezek után az 

Alkotmánybíróság foglalkozott ezzel a kérdéssel, miután a Kúria által hozott ítélet ellen alkotmányjogi 

panaszt nyújtottak be. A Kúria jogegységi határozata és az Alkotmánybíróság állásfoglalása közötti 

ellentmondás feszült, és ezt a Kúria 2015-ös jogegységi határozata oldotta fel. 



 
 
 

 

TAKÁCS ESZTER 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

A Samsung Magyarországon 

Konzulens: Lukács Eszter, egyetemi docens 

  

Három gazdasági régió és azok országai uralják a globális piacot a XXI. században. Ezek az észak-

amerikai, a távol-keleti és az európai. A három régió közötti kereskedelmi kapcsolatok 

elkerülhetetlenek. Az oka, hogy a dél-kelet ázsiai régió egyik feltörekvő országát választottam, az, hogy 

,, A magyar gazdasági teljesítmény alakulásában a dél-koreai  vállalatok fontos szerepet játszanak, ... ."  

Hogyan is lehet ezt értelmezni? Milyen adatokra alapozva történt ez a kijelentés? Főként ezekre a 

kérdésekre keresem a választ dolgozatomban. Magyarország jelenleg külgazdaságilag nagyon is nyitott, 

vagyis az ország bevételeiben a külkereskedelemből származó források nagymértékben befolyásolják 

országunkat. Ennek jelentős része az Európai Uniós országokkal bonyolódik le. Ezen régió országai 

közül is java részt Németországgal. Ennek az aránynak az enyhítésére hívták életre Magyarországon a 

Keleti nyitás, Nyugati megtartás programot, a Széchenyi 2020-as tervet. Melynek eredményeképpen a 

nyugati tőkétől való függőségünkön enyhíteni tudnánk és tudunk is, igaz lassan, de biztosan növekvő 

mértékben. 

Dél-Koreában számos multinacionális vállalkozás található melynek áttekintése tételesen nehézkes 

lenne, így kiválasztom azt az egy nagyvállalatot, amivel hazánknak is több évtizedes gazdasági 

kapcsolata van. Ez a vállalat a Samsung, mely világviszonylatban is kiterjedt értékesítési és gyártási 

hálózattal rendelkezik. Hazánkban a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság már 1989 óta jelen van. A kezdeti években a cég jegyzett tőkéje 209.400.000 HUF 

volt, jelenleg 7.529.990.000 HUF . 



 
 
 

 

KIRÁLY PÉTER BÁLINT 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

A válságmegelőzés új eszköze: a makroprudenciális politika 

Konzulens: Kálmán János, egyetemi tanársegéd 

  

Dolgozatom témája a 2008-as gazdasági válság hatására kialakult makroprudenciális politika.  

A gazdasági válság kitörése arra kényszerítette az államokat, hogy az adófizetők pénzéből mentsék meg 

a pénzintézeteket annak érdekében, hogy a pénzügyi rendszer és gazdaság stabilitása helyreálljon. A 

stabilizációs intézkedések megtétele mellett az államok elkezdték kidolgozni egy olyan keretrendszer 

alapjait, amely képes a bankválság továbbgyűrűzését vagy egy újabb kialakulását megelőzni. Ennek 

eredményeként jött létre a makroprudenciális politika, amely egy szemléletváltást hozott a 

szabályozásban, és amelynek kialakítása még mindig folyamatban van. 

A dolgozatban először is tisztázom a makroprudenciális politika alapvetéseiként az annak 

kialakulásához vezető okokat, fogalmát, célrendszerét és azt a szemléletváltást, amit mindez 

eredményezett. Valamint röviden vázolom a gazdaságpolitikák körében elfoglalt helyét is. Ezt követően 

a makroprudenciális politika jogi kereteit vizsgálom meg nemzetközi, Európai Uniós és hazai 

viszonylatban, mindegyiken belül bemutatva az intézményi és szabályozási kereteket. Továbbá kitérek 

még azokra a makroprudenciális eszközökre a makroprudenciális politika köztes céljai szerint 

csoportosítva, amelyek alkalmazása különböző módokon hozzájárul a pénzügyi stabilitás 

fenntartásához, és a rendszerkockázatok minimalizálásához. Végül foglalkozom a makroprudenciális 

hatóságok hatáskörei, működése, átláthatósága, elszámoltathatósága kapcsán felmerülő jogi 

problémákkal. 



 
 
 

 

BRINDZIK BEÁTA 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

Apai hozzájárulás problémája a terhességmegszakítás hazai és nemzetközi 

gyakorlatában 

Konzulens: Karácsony Gergely, egyetemi adjunktus 

  

Dolgozatom középpontjába egy még szinte körüljáratlan területet helyeztem, az apai önrendelkezési 

jogot.  

Kutatásom során számos nemzetközi forrást, kommentárt, cikket vizsgáltam. A dilemma nem csak a 

diskurzusokban, de a szépirodalomban is felmerül, amelyet egy mű elemzésével szemléltettem. Számos 

nemzetközi és hazai jogesetet tanulmányoztam. Továbbá Alkotmánybírósági határozatok által 

próbáltam megadni a válaszokat a még tisztázatlan kérdésekre e témában. 

A hiányos szabályozás ellenére szerettem volna feltárni, hogy hogyan értelmezhető és gyakorolható a 

férfiak önrendelkezési joga a gyermekvállalás esetén: érvényesül-e a nemek közötti jogegyenlőség? 

Továbbá, hogy azonos-e a döntés tekintetében a nemek között az emberi méltóságnak, mint kiemelten 

védendő alapjognak a tartalma?   

A bevezetést, majd a történeti kitekintést követően a partnerek jogai mellett, különösen kitértem az apai 

jogokra, illetve a gyermek támogatásával kapcsolatos kötelezettségekre, a lehetőségekre és az esetleges 

megoldásokra az abortusz kapcsán, és arra, hogy hogyan szenved korlátozásban az apai önrendelkezési 

jog. Végül a befejezésben a véleménykifejtés mellett kitértem arra, hogy a biológiai különbségek 

ellenére, hogyan és melyik jogágban lehetne szabályozni és még jobban érvényre juttatni az apák 

önrendelkezési jog. 

 



 
 
 

 

KÁLLAI BARBARA 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

AVR-től az OVR-ig 

Konzulens: Glavanits Judit, egyetemi docens 

  

Amióta világ a világ, az emberiség számos konfliktusforrásból, számos konfliktust generál, akár globális 

szinten, akár állami szinten és akár kisebb viszonyrendszereken belül is. Ezek a konfliktusok pedig 

javarészt érzelmileg túlfűtöttek, sérelmeken alapulnak ezért békés rendezésük szinte lehetetlen. Ha 

valaki mégis rászánja magát a vita korrekt, illetve jogszerű rendezésére, akkor évekig tartó, kétséges 

kimenetelű pereskedésre, hatalmas költségekre és esetlegesen újabb traumákra számíthat. Ha csak, nem 

él a napjainkban egyre nagyobb teret hódító úgynevezett alternatív vitarendezéssel. 

TMDK dolgozatom témája tehát az alternatív vitarendezés, amit az újonnan bevezetett online 

vitarendezésre éleztem ki. Témaválasztásom és a dolgozat megírását a saját és környezetm életében is 

egyre gyakoribbá váló, online felmerülő vitás esetek, problémák ösztönözték, célul pedig ezen viták 

megoldását jelentő eljárások megismerését és megismertetését tűztem ki. 

Munkám során az átfogó általános kép mellett igyekeztem az irányadó jogszabályokat, illetve a 

gyakorlati életben való megvalósulást is ismertetni, valamint az OVR platform használatát közelebb 

hozni az olvasókhoz, bízva abban, hogy a 2016. februárjában bevezetett online vitarendezési mód sokak 

számára válik használható és élhető megoldássá a mindennapi konfliktusrendezések során. 



 
 
 

 

FÁTRAI LILLA RÓZA 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

Az áfacsalás néhány elméleti és gyakorlati aspektusa 

Konzulens: Bartkó Róbert, egyetemi docens 

  

A fehérgalléros bűnözés nagymértékű növekedése napjaink aktuális problémája, melynek káros 

következményei kihatással vannak az egész társadalomra nézve. Manapság az ÁFA adónemre elkövetett 

költségvetési csalás a leggyakrabban elkövetett bűncselekmények közé tartozik Magyarországon és 

világszerte egyaránt. A témaválasztásomat egyrészt az aktualitása, másrészt pedig e bűncselekmény 

rendkívül összetett rendszere iránti érdeklődésem indokolta. A dolgozatommal kapcsolatos 

célkitűzésem, hogy komplexen, rendszerező jelleggel mutassam be az áfacsalást a kialakulásától 

kezdődően, az elkövetési konstrukcióin át, annak felderítéséig. 

Témám kapcsán elsőként az adócsalás bűncselekményének kialakulását és releváns jogszabályi 

változásait mutatom be napjainkig. Dolgozatom második fejezetében az áfacsalás olyan elkövetési 

konstrukcióit kívánom ismertetni ábrák és ítéletek segítségével, amelyek hazánkban és az Európai Unió 

vonatkozásában leggyakrabban fordulnak elő. Továbbá az áfacsalás dogmatikai értelmezését végzem 

két olyan jelentős szempont szerint, amelyek a jogalkalmazók számára nehézséget okozhatnak a 

bűncselekmény értékelése során. Ezen lényeges elméleti és gyakorlati aspektusok ismertetését követően 

az áfacsalás felderítésével kapcsolatos problémák feltárására törekszem. 

Végül pedig olyan magyar és nemzetközi eszközök, módszerek, valamint szervek bemutatására 

törekszem, amelyek képesek az áfacsalással szembeni hatékony fellépésre. 

 



 
 
 

 

ZOKOB ANIKÓ 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

Az állam semlegessége az állam és az egyház(ak) relációjának 

szempontjából 

Konzulens: Pongrácz Alex, egyetemi tanársegéd 

  

Munkám során kitérek az állam és az egyház viszonyának alakulására a történelem során: az ókortól 

kezdve napjainkig bemutatom, hogy a filozófusok, jogelméleti gondolkodók hogyan vélekedtek a 

témával kapcsolatban. 

Pályamunkámban részletesen ábrázolom az egyházak és az államok közötti viszonyok fő modelljeit. 

Ennek keretein belül kitérek a világnézetileg semleges államok és a világnézeti szempontból elkötelezett 

államok közötti különbségekre. A szekularizáció folyamán kialakult modellek szerint csoportosítok: ez 

alapján megkülönböztetem az állam és az egyház egységének rendszerét, valamint a megkülönböztetés 

rendszerét. Az első esetben az egyházállamokról beszélek, bővebben kifejtve Görögország, Nagy 

Britannia, Írország berendezkedését. A második esetben három modellt különböztetek meg: elsőként az 

amerikai szeparációs rendszert (vagy más néven az elválasztás modelljét), másodikként a német 

koordinációs rendszert (vagyis a kapcsolódó modellt), végül pedig a francia laicitás rendszerét. 

A művem utolsó fejezetében a magyarországi viszonyokat vizsgálom: a történeti áttekintés után a 

jelenlegi helyzetre világítok rá. 



 
 
 

 

CSITEI BÉLA 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

Az egészségügyi dolgozók kötelezettségei és kártérítési felelőssége az egyes 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok tükrében 

Konzulens: Ferencz Jácint, egyetemi docens 

Trenyisán Máté, PhD hallgató 

A dolgozat célja, hogy az egyes foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok szerint összehasonlítsa az 

egészségügyi dolgozókat terhelő kötelezettségeket és az általuk okozott károkért való kártérítési 

felelősség szabályait. 

A jogalkotó lehetőséget biztosít arra, hogy az egészségügyi szolgáltatók az egészségügyi dolgozókat 

különböző jogviszonyok keretei között foglalkoztassák. Az egyes jogviszonyok tartalma különbözik 

egymástól, éppen ezért felvethető a kérdés, hogy az egyes foglalkoztatási formák tükrében az 

egészségügyi dolgozók kötelezettségei mennyiben különböznek, ill. mely jogviszony választása a 

legelőnyösebb a felek számára. Ezek elemzése nyomán akár az is elképzelhető, hogy a felek által kötött 

polgári jogi szerződés színlelt munkaszerződésnek minősül. 

Az egészségügyi dolgozók kötelezettségeihez szorosan kapcsolódik a kártérítési felelősség kérdése is. 

Habár az egészségügyi dolgozók regressz igény formájában történő felelősségre vonására a 

gyakorlatban nem nagyon kerül sor, azonban a felelősségi szabályok vizsgálata több szempontból is 

indokolt. Mivel az egészségügyi szolgáltatással összefüggésben okozott károk összege magas, ezért nem 

zárható ki annak a lehetősége, hogy az egészségügyi szolgáltatók rendelkezésére álló szűkös 

költségvetés a jövőben nem fogja lehetővé tenni a regressz igények érvényesítésének a mellőzését. Az 

egészségügyi tevékenység azonban önmagában véve is olyan össztársadalmi jelentőséggel bír, amely 

szükségessé teszi az egészségügyi dolgozók védelmét, egyben a következetes kárfelelősségi szabályozás 

meglétét. A dolgozat ugyanakkor csak a felelősség feltételeit tanulmányozza, a kártérítés mértékét nem 

vizsgálja. 

Célom, hogy a kutatás eredményeit összegezve fel tudjam tárni az egyes foglalkoztatásra irányuló 

jogviszonyok szabályozásának hátterében rejlő jogi problémákat, és alternatívákat tudjak 

megfogalmazni azokon a területeken, amelyeken az egyes jogszabályok tartalma nem koherens, 

valamint a jogértelmezés és a jogalkalmazás nem következetes. 



 
 
 

 

CSITEI BÉLA 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

Az egészségügyi szolgáltatók polgári jogi felelőssége, avagy a sérelemdíj és a 

kártérítés iránti igény sajátosságai az egészségügyben 

Konzulens: Kőhidi Ákos, egyetemi adjunktus; 

Keserű Barna Arnold, egyetemi tanársegéd; Dósa Ágnes, egyetemi docens 

A felelősség elsődleges funkciója, hogy megvédje a társadalom tagjait a társadalmi értékekkel ellentétes 

magatartásokkal szemben. Az orvosok tevékenységük gyakorlása során maguk is felelősséggel 

tartoznak magatartásukért: feladataik ellátása során számos jogi és szakmai, írott és íratlan szabálynak 

kötelesek megfelelni, amelyek különböző ‒ olykor akár egymással ellentétes ‒ követelményeket 

támasztanak az orvosokkal szemben. 

Habár a dolgozat elsődleges tárgyaként az orvosok polgári jogi kártérítési felelőssége jelölhető meg, 

azonban ‒ mivel az egészségügyi káresemények jelentős része személyhez fűződő jogot is sért ‒ 

szükséges röviden ismertetni a személyiségi jogok kapcsolódó joganyagát. A kutatás érdemi területe az 

orvosok általános polgári jogi kártérítési felelőssége. E körben két fő kérdés tanulmányozására kerül 

sor. Az első kérdés annak megválaszolására irányul, hogy létrejön-e szerződés az egészségügyi 

szolgáltató és az ellátásban részesülő beteg között. Szintén nehezen határozható meg, hogy amennyiben 

beszélhetünk szerződésről a felek között, akkor e szerződés nevesített szerződésnek vagy atipikus 

szerződésnek minősül-e. A második kérdés az orvosokkal szemben támasztott felróhatósági mérce 

mibenlétére keresi a választ. Az egészségügyi tevékenység végzésének általános követelményeként 

ugyanis speciális gondossági mércét fogalmaz meg a jogalkotó, amely a gyakorlatban a polgári jogi 

felelősség alóli kimentés alapjául szolgál. Végül indokolt kitérni a veszélyes üzemi felelősség 

szabályaira, hiszen egy egészségügyi beavatkozás adott esetekben akár fokozott veszéllyel járó 

tevékenységnek is minősülhet. 

Célom, hogy a kutatás eredményeit összegezve fel tudjam tárni azokat a jogi problémákat, amelyek a 

jogalkalmazás hátterében rejlenek, és akár a jogalkotó, akár a jogalkalmazó számára alternatívákat 

tudjak megfogalmazni azokon a területeken, amelyeken a jogértelmezés és a jogalkalmazás nem 

következetes vagy nem áll összhangban a polgári jogi felelősség természetével. 



 
 
 

 

SZOLNOKI BARBARA 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

Az emberi embrió jogi helyzete 

Konzulens: Kovács Gábor, egyetemi docens 

Smuk Péter, egyetemi docens 

Bioetika és jog. Két különböző tudományterület, egy-egy kihívás, melyek hol egymásba kapcsolódnak, 

hol ellentmondásban feszülnek egymásnak. Viszont közös a céljuk; az ember érdekeinek szem előtt 

tartása.  A gyógyítás és a jog vitathatatlanul hatalmat ad az orvos, illetve a jogász kezébe. A hatalommal 

pedig a jogszabályban körülhatárolt esetben lehet élni, és lehetőség van arra, hogy az orvos, illetve a 

jogász mérlegelhessen. Viszont a lehetséges konfliktushelyzeteknek éppen ez a gyökere. Amilyen 

idegen az orvosnak a jogtudomány, éppen olyan idegen a jogász számára az orvostudomány. Az orvos 

hajlamos a jogban a szigorúságot, a beavatkozást látni, a jogász, a bíró, az alkotmánybíró számára pedig 

elengedhetetlen, hogy pontos képe legyen az orvosi tevékenység, kutatás tartalmáról.   

Dolgozatom célja, hogy bemutassam az embrió felhasználásával kapcsolatos jogilag releváns 

problémákat, áttekintsem a tárgykörre vonatkozó, hatályos külföldi és hazai jogi szabályozást, valamint 

rámutassak ezek hiányosságaira.  

Meddig terjed és miként biztosítható az egyéni önrendelkezési jog az emberi eredetű biológiai minták 

esetében? Mit jelent az őssejtkutatásoknál az igazságosság elve? Kik és hogyan gyakorolhatják az 

embriók feletti rendelkezés jogát? 

Ezen kérdésekre, feltevésekre keresem a választ, melyekhez-a cím alapján- az Alaptörvény és az 

alkotmánybírósági határozatok segítségét veszem igénybe. 

A terjedelemre való tekintettel csak a neuralgikus pontok kerülnek kifejtésre, melynek megközelítése 

kiemelt figyelmet fordít az alkotmányjogi sajátosságaira a témában. Dolgozatom végén összegzem a 

leírtakat, a felállított hipotézisekre választ adok, és javaslatokat teszek, hogy milyen változásokra, 

fejlesztésekre lenne szükség az adott területen. 

 

 

 

 



 
 
 

 

RADICS KATALIN ADÉL 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

Azonos tárgyú népszavazási kérdések: a kezdeményező vagy az 

aláírásgyűjtő siessen? 

Konzulens: Erdős Csaba, egyettemi adjunktus 

  

A demokratikus jogállamok a hatalomgyakorlás két formáját ismerik és alkalmazzák: a közvetlen és a 

képviseleti (közvetett) demokráciát. Dolgozatomban a közvetlen hatalomgyakorlás eszközét, a 

népszavazás intézményét vizsgálom, ezen belül különös figyelmet fordítva a versengő tényállások 

szabályozására.  

A népszavazás ‒ ma is használt formájában ‒ a rendszerváltáskor nyert teret jogrendszerünkben. A 

referendum szabályozása 1989. óta hosszú fejlődési folyamaton ment keresztül. Kutatásom során e 

folyamaton belül az azonos tárgyú kérdések problémájára fókuszálok. 

Vizsgálódásomat az első népszavazási törvény elemzésével kezdem. E norma egyik fő hibája, hogy nem 

tartalmazott rendelkezéseket az azonos tárgyú népszavazási kezdeményezések vonatkozásában, 

melynek veszélyeit példákkal illusztrálom. Dolgozatom következő részében a versengő kérdések 

szabályozásának fejlődését követem végig, így jutva el a ma hatályos népszavazási joganyaghoz. Ennek 

kapcsán megvizsgálom, hogy milyen események indították a jogalkotót a szabályozás ismételt 

megváltoztatására és milyen célokat határozott meg kidolgozója a módosított jogszabály számára. Mivel 

a változtatás a közelmúltban történt, annak megítéléséhez, hogy a törvény meg tudja-e valósítani 

megalkotójának célját, nem tudok esettanulmányt segítségül hívni. A versengő tényállások hatályos 

szabályozásának kritikáját így a norma elemzésével, pozitív és negatív aspektusainak együttes 

kiemelésével alakítom ki.   

Dolgozatom célja megválaszolni a versengő népszavazási kérdéseket övező legfontosabb kérdéseket. 

Szükséges volt a 2016. májusi törvénymódosítás? Megfelelő választ adott a jogalkotó a gyakorlatban 

felmerült problémákra? Megvalósulhatnak a módosítás indokolásában kitűzött távlati célok?  

 



 
 
 

 

FARKAS KLÁRA ANDREA 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

Biztosítás G-dúrban 

Konzulens: Vermes Attila, egyetemi tanársegéd 

  

Dolgozatomban a biztosítási jogot saját tapasztalatokkal, művészek példáival, híres hangszerekkel 

színesített oldalról közelítem meg.  

Minden ember életében előfordul ugyanis, hogy bizonyos tárgyakhoz kötődni kezd és szeretné azt 

biztonságban tudni. A házunkat, az autónkat, de még saját magunkat is féltjük, így a legtöbben 

biztosítást is kötnek megőrzésük érdekében. Ez a zenészekkel sincs másképp, főleg, hogy a hangszer 

gyakran a kenyerüket is hozza számukra, emellett egy hangszer nem tartozik a legkönnyebben 

beszerezhető és legolcsóbb dolgok közé. Mindegyikük más és más, különböző tulajdonságokkal és 

jellegzetességekkel rendelkeznek, egyszeriek és megismételhetetlenek.  

Felvetődött bennem a kérdés: ha a hangszer ilyen különleges vagyontárgy, akkor miért is ne köthetnénk 

rá biztosítást? Dolgozatom megírása alatt felvettem a kapcsolatot hangszerészekkel, utánajártam, hogy 

a zenészek között mennyire elterjedt dolog a hangszerek biztosítása, illetve hogy maguk a hazai illetve 

külföldi biztosítók milyen feltételeket kínálnak, milyen lehetőségeket nyújtanak a hangszereiket féltő 

zenészek számára. Bemutatom a kármegelőzési lehetőségeket, megvizsgálom a lehetséges 

károsodásokat vonós hangszerek esetében, illetve igyekszem kitekinteni a hangszerszállítási 

problémákra is.  

A dolgozat zárásaként saját ötleteimmel, tapasztalataimmal, véleményemmel egészítem ki a 

rendelkezésemre álló általános szerződési feltételeket, ezzel is rámutatva arra, hogy a sokoldalúság  

mennyire elengedhetetlen a jogászok számára. 



 
 
 

 

KOVÁSSY LEVENTE 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

Digitális Demokrácia 

Konzulens: Stumpf István, egyetemi tanár 

  

TMDK dolgozatomban az elektronikus szavazás intézményével foglalkozom, azon belül is az online 

szavazással. Az e-szavazási rendszerek már több országban pár évtizedes múltra tekinthetnek vissza, 

maga a kifejezés két felé osztható, online és offline módszerek léteznek. Offline e-szavazás esetén a 

szavazatot egy helyi, akár a szavazófülkébe helyezett, nyílt hálózathoz nem kapcsolt számítógépen 

keresztül kell leadni. Az Online módszer pedig, amikor az internetet alkalmazzák és akár otthonról, akár 

külföldről is szavazhat az állampolgár. Ekkor beszélhetünk internetes szavazásról. 

Egy történeti át tekintés képezi a dolgozat első fejezetét, amiben kitérek Németországra, az Egyesült 

Királyságra, Észtországra és Magyarországra is, amit a rendszer implementációjának elemzését elemző 

fejezet követ, amely magában foglalja az e-szavazási hajlandóság vizsgálatát, az ehhez szükséges 

választói bizalom kérdését, a rendszer technikai kérdéseit és a témában fontos kérdéskört jelentő 

választási csalások lehetőségét, illetve, hogy jobban kell-e tartanunk tőle elektronikus szavazás során, 

mint a papír alapú szavazás esetén. Ugyanzen fejezet lezárásául összevetem az elektronikus szavazás és 

a papír alapú szavazás előnyeit és hátrányait. 

Ezután harmadik fejezetként az online szavazás bevezetésének esetleges társadalmi hatásait vizsgálom, 

avagy mennyiben segíti az elképzelés a fiatalság választási részvételének növelését, illetve a fiatalok 

politikai részvételi kedvének növelését. A fiatalságra gyakorolt hatásából kifolyólag vizsgálni fogom a 

online szavazás lehetőségének a nők politikai részvételére gyakorolt hatásait is. A harmadik fejezet után 

pedig a dolgozat lezárásul szolgáló összegzés következik. 



 
 
 

 

NYIKOS BARBARA 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

Hazánk 20 éves OECD tagságának oktatási aspektusai 

Konzulens: Glavanits Judit, egyetemi docens 

  

2016 májusában Magyarország OECD tagságának 20. évfordulóját ünnepeltük. A Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet a Marshall-terv kivitelezésére jött létre és azóta rengeteg 

tapasztalatot és tudást halmozott fel. 

Dolgozatomban különösen a szervezet által az oktatás területén elért eredményekkel foglalkozom és 

azok Magyarországra gyakorolt hatásaival. Kiemelésre érdemes a téma szempontjából az Európai 

Unióhoz történő csatlakozással bekövetkezett változások ismertetése. Az OECD által leginkább 

hangsúlyozott követelmény és cél az életen át tartó tanulás, melynek bemutatása a dolgozat egyik 

sarokpontját képezi. A szervezet legfontosabb tevékenységeinek bemutatása is szerves részét képezi a 

tanulmánynak, melyek közül az országjelentések és az indikátorprogramok a legfontosabbak. A PISA 

mérések keretében az IALS és a TALIS kerülnek bemutatásra, melyek a tanulók teljesítményének 

mérésére szolgálnak. Az IALS a felnőttek olvasási és számolási készségeit, míg a TALIS a pedagógusok 

teljesítményét és munkáját vizsgálja. Egyre inkább nyilvánvalóvá válik az a helyzet, miszerint a 

pedagógusoknak rendkívül nagy szerepük van a tanulók eredményeiben és képességeiben. 

A dolgozatban bemutatásra kerül az is, hogy az OECD iránymutatásai és tapasztalatai alapján hazánkban 

milyen jellegű változások következtek be az oktatási szektorban, illetve Magyarországnak a szervezet 

tevékenységében kifejtett közreműködése is részletezésre kerül. 



 
 
 

 

JUHÁSZ LÍVIA 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

Jogértelmezési kérdések a munkáltatói kárfelelősség körében - különös 

tekintettel a munkavédelmi szabályozásra 

Konzulens: Ferencz Jácint, egyetemi docens 

Trenyisán Máté, PhD hallgató 

Dolgozatom célja az, hogy rávilágítsak a munkáltatói kárfelelősség kérdéskörében azon jogalkalmazási 

nehézségekre, amelyek a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban Mt.) 

hatálybalépése óta jelentkeztek. Az Mt.-nek a munkáltatói kárfelelősségre vonatkozó rendelkezései 

jelentősen megváltoztak az 1992-es Mt. szabályaihoz képest, így a korábbi törvény alapján kialakított 

joggyakorlat a jövőben változatlan formában bizonyosan nem lesz fenntartható.  

Az új Mt. megalkotásakor kifejezett jogalkotói szándék volt a munkajog és a magánjog közelítése, így 

az Mt.-ben számos olyan rendelkezés és jogintézmény szerepel, amelyek polgári jogi eredetűek és a 

hatályos Polgári Törvénykönyvből (a továbbiakban Ptk.) kerültek átvételre. Különösen érdekesek ezek 

az átvett magánjogi eredetű jogintézmények a munkáltatói kárfelelősség körében releváns 

munkavédelmi szabályok kontextusában.  

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban Mvt.) a munkavédelmi szabályok 

megszegése miatti munkáltatói kárfelelősséget az Mt.-től eltérően rendezi, emellett pedig számos olyan 

munkavédelmi kötelezettséget ró a munkáltatóra, amelyek tükrében az Mt. új, magánjogi jellegű 

szabályainak koherens alkalmazása elnehezül (adott esetben lehetetlenné válik), és értelmezési kérdések 

sorát veti fel. A dolgozatomban az Mvt. és az Mt. munkáltatói kárfelelősségre vonatkozó szabályait 

vizsgáltam, különös tekintettel ezek kollíziójára. 

A dolgozat három nagy fejezetből áll. Az első fejezet a munkáltatói kárfelelősség feltételeinek és 

megállapításának munkajogi szabályait elemzi, a második fejezet a munkáltató munkavédelmi 

kárfelelősségét vizsgálja, míg a harmadik nagy fejezet a két jogterület egymásra hatásából fakadó 

inkoherenciákat és jogértelmezési nehézségeket mutatja be, illetve próbál ezekre előremutató 

szabályozási, illetve jogértelmezési alternatívákat kínálni. 



 
 
 

 

SZAKÁLY ZSÓFIA 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

KAPKOD, MINT BERNÁT A MENNYKŐHÖZ...AVAGY A 

GYORSASÁG SZEREPE A BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNY 

JOGGYAKORLATÁBAN 

Konzulens: Glavanits Judit, egyetemi docens 

  

A Bécsi Vételi Egyezmény ‒ az Egyesült Nemzeteknek az áruk adásvételi szerződéseiről szóló, 

Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezménye ‒ a nemzetközi adásvételre vonatkozó 

szabályokat egységesítő nemzetközi egyezmény. A Konvenció internacionális jellegéből adódóan a 

jogalkalmazás során, különböző eljáró fórumokon, nélkülözhetetlen kritériumként jelenik meg az 

egységes értelmezés követelménye. 

Dolgozatomban az Egyezmény rendelkezései között megtalálható, az áru szerződésszerűségére 

vonatkozó szabályokkal, a vevő megvizsgálási kötelezettségével, illetve a minőségi hibára való 

hivatkozással kapcsolatos releváns nemzetközi esetjogot tekintem át a kapcsolódó szakirodalom 

bemutatásával együtt. Kutatási témaként az értelmezés egységességének kérdéskörével foglalkozom, 

vizsgálva azt, hogy a jogalkalmazói fórumokon megfigyelhető-e törvényszerűség, egységes álláspont 

az értelmezés tekintetében, vagy pedig inkonzisztencia jelenik meg a kapcsolódó joggyakorlatban. 

Megállapítható, hogy a Bécsi Vételi Egyezmény 35., illetve 38., valamint 39. cikkének alkalmazása 

során, az ítélkező fórumok döntéseiben a következetlenség általánosnak mondható, amely  egyértelműen 

nem felel meg a Konvenció céljának.  

A döntéshozatal során az Egyezmény rendelkezéseinek azonos értelmezése, mint célkitűzés 

megvalósítása érdekében dolgozatomban de lege ferenda javaslatokat fogalmazok meg alternatív 

megoldási javaslatként az egységes értelmezés megkönnyítése céljából. 



 
 
 

 

ŐSZE ÁRON 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

Különleges jogrend és terrorizmus - Miért volt szükség az Alaptörvény 

hatodik módosítására 

Konzulens: Erdős Csaba, egyetemi adjunktus 

  

Dolgozatom első részében részletesebben megvizsgálom, hogy mi az a különleges jogrend, milyen 

kérdéseket illetve problémákat vet fel léte és alkalmazása. Továbbá foglalkozom a terrorizmussal, mint 

jelenséggel, hiszen Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításával, terrorveszélyhelyzet néven 

bővült a minősített időszakok listája. Ezért nélkülözhetetlennek tartom, hogy külön fejezet alatt 

foglalkozzam ezzel az egyértelműnek tűnő, de rendkívül összetett és meghatározhatatlan jelenséggel és 

fogalommal.  

Ezt követően a hatodik módosítás előtti minősített időszakokat elemzem. Kitérek a kihirdetés 

feltételeire, az eljárási szabályokra, a kihirdetésre jogosult szervekre/személyekre, a 

hatáskörváltozásokra. Vizsgálom, hogy a terrorveszélyhelyzet előtti rendelkezések miért nem voltak 

alkalmazhatóak, vagy esetleg a jogalkalmazó miért nem alkalmazta őket terrortámadás veszélye, vagy 

egy tényleges terrortámadás bekövetkezése esetén.  

Végül a terrorveszélyhelyzetre reflektálok. Hogyan jelenik meg az Alaptörvényben, az előző 

bekezdésben felsorolt szempontokat jelen esetben is tanulmányozom, de különösen arra próbálok 

választ adni, hogy szükséges volt-e a hatodik Alaptörvény-módosítás. Ez a terrorizmusról szóló 

fejezettel összekapcsolódva nyeri el végső értelmét.  

 



 
 
 

 

HORVÁTH DZSENIFER 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

Megpecsételt gyermeksorsok 

Konzulens: Karácsony Gergely, egyetemi adjunktus 

  

A dolgozatom témájaként a migráns gyermekek helyzetének vizsgálatát választottam hazánkban, 

Magyarországon. Elsősorban az oktatásügyi kérdéseket vizsgálom de kitérek az oktatáshoz szorosan 

kapcsolódó témákra, például az egészségügyre és a gyermekvédelmi rendszerre is. Hazánkba a XXI. 

században rengeteg külföldi érkezett, főleg az utóbbi években nagy létszámú szíriai és afgán csoportok 

vándoroltak be, illetve át országunkon, de beszélnünk kell az egyéb külföldiekről például kínai, ukrajnai, 

szlovák, német, román, erdélyi és egyéb idegenajkú kisebbségek csoportjairól is.  

Fókuszkérdésben állnak a dolgozatomban a gyermekek, akik közül sokan már hazájukban elveszítik a 

szüleiket, de sokan vannak, akik útközben, vagy a fogadó országba érve keverednek el, ezáltal vannak 

kísérő nélküli kiskorúak és vannak, akik kísérővel érkeznek. Mindkét gyermekcsoportra más a jellemző 

és más-más kérdések vetődnek fel. 

Az alapkérdés az, hogy milyen jogok illetik meg a nem magyar állampolgárságú gyermekeket 

hazánkban, van-e joguk az oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz, örökbe lehet-e fogadni őket. 

Amennyiben van joguk az oktatáshoz, hogyan megvalósítható ez, miben tudja őket segíteni a magyar 

állam és mit kell biztosítani a szülőknek gyermekük oktatásban való részvételéhez. Hogyan lehetséges 

ezen külföldi gyermekek integrálása a társadalomba és az oktatási rendszerbe, milyen lehetőségeik 

vannak a magyar nyelv elsajátítására és a saját nyelvük megtartására. Kérdés még az, hogy mi az az 

alapvető ellátás, amit biztosítani kell minden migráns gyermek részére és mi az, ami csak bizonyos 

csoportoknak jár.  

A kutatásom célja, hogy ezekre a kérdésekre választ találjak, mivel egy nagyon friss és éppen aktuális 

témát fogok boncolgatni, így minden forrást megragadva próbálok a szakirodalmakra, jogszabályokra, 

irányelvekre, statisztikákra, egyezményekre és hiteles sajtócikkekre támaszkodva egy áttekintő 

tanulmányt megírni a magyarországi helyzetet vizsgálva. 



 
 
 

 

WELLMANN BARNA BENCE 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

Mentesít-e a hét szűk esztendő a teljesítés alól? - avagy a nemzetközi 

adásvételi szerződések egyes felelősségi kérdései 

Konzulens: Glavanits Judit, egyetemi docens 

  

E pályamunkában a Bécsi Vételi Egyezmény 79. cikke, annak is alapvetően az (1) bekezdése kerül a 

kutatás középpontjába. E cikk az előre nem látható, elháríthatatlan akadályról, illetve annak 

szerződésszegés esetén a kontraktuális viszonyokban betöltött hatásáról szól. 

Ez az akadály a szakirodalomban és jogtudományban egyaránt használatos, de hétköznapjainkba is 

egyre jobban beszivárgó elnevezéssel vis maiornak, vagy a nemzetközileg legelterjedtebb, 

legáltalánosabb elnevezéssel force majeure-nek hívott körülmény. A legfontosabb kiváltott joghatása 

pedig nem más, minthogy a jogalkotó által meghatározott feltételek együttes fennállása esetén 

mentesítheti a szerződést megszegő felet a kötelezettségeinek nemteljesítése miatt őt terhelő felelősség 

alól. Sajnos azonban ez nem egy általános érvényű kijelentés, mind a belsőjogi, mind pedig a nemzetközi 

bíráskodás esetjoga teljességgel vegyes képet mutat e téren. 

A vizsgált témakör fő kérdése, és amely kérdés köré az egész dolgozat épül, nem más, mint hogy 

megállapításra kerüljön: milyen esetekben értékeli, illetve értékelheti az eljáró bíróság a szerződés 

teljesítése során felmerült, ténylegesen vagy csak látszólag ellenőrzési körön kívüli, elháríthatatlan 

akadályokat mentesítő körülményként? Vajon felállíthatók-e olyan kategóriák, esetkörök, amelyekről 

általánosságban kijelenthető, hogy egyértelműen igen vagy épp ellenkezőleg, szinte biztosan nem 

minősül mentesülési körnek? 



 
 
 

 

SZIJÁRTÓ TAMARA 

Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

Utópikus és/vagy eszményi? Fogalmi alapvetés és elméleti háttér az utópiák 

és eszmények feldolgozásához 

Konzulens: Szigeti Péter, egyetemi tanár 

Pongrácz Alex, egyetemi adjunktus 

Nem pusztán az államférfiakat és a gondolkodókat, hanem a társadalom bármely tagját már a 

kezdetektől foglalkoztatta a kérdés, hogy létre lehet-e hozni, illetve létezik-e olyan közösség, amelyben 

életünk végéig biztosított a boldogság, a szükségletek ellátása, a fenntartott és fenntartható béke és rend.  

A háborúk, a kilátástalanság, az elnyomó rendszerek hatalma vagy akár egy kisebb gazdasági kilengés, 

valamint az ezekkel járó következmények és félelem is vágyakozással töltötték el az embert egy olyan 

világ iránt, ahol ezek a tényezők nem zavarják a hétköznapokat, ahol egyenlőség honol, nincs bűnözés, 

mindenki elégedett. Ma sincs ez másképp, sőt, úgy vélem, az elmúlt néhány békésnek mondható évtized 

alatt egyre inkább kiéleződni látszanak azok a társadalmi konfliktusok, melyek egyre erősebb 

vágyakozást generálnak a felsoroltak iránt; ezért is találtam aktuálisnak a témát. 

Mindennek fényében dolgozatomban az utópia fogalmi elemeinek kibontását követően az állam 

funkcióin keresztül azon utópikus műveket és gondolatokat veszem górcső alá, melyek megmutatják, 

hogy a történelem folyamán az emberek hogyan képzelték az előbb felsoroltak realizálását lehetővé tevő 

tökéletes államot, hogy ezen elméletek gyakorlati megvalósulása milyen akadályokba ütközik, 

hasznosnak tekinthető-e létezésük, illetve ezek részletes vizsgálata alapján mai viszonylatban 

lehetséges-e egy olyan struktúra kialakítása, mely bármely államban átültethető lenne a gyakorlatba, és 

ha igen, műfaji sajátosságaira tekintettel beszélhetünk-e egyáltalán utópiáról. 



 
 
 

 

HAVASI MARCELL 

Egészség- és Sporttudományi Kar 

A 2024-es Budapesti Nyári Olimpiai Játékok megítélése a közvéleményben 

és lehetséges hatásainak vizsgálata a sportéletben 

Konzulens: Bánhidi Miklós, főiskolai tanár 

  

Dolgozatom témája a XXXIII. nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezése abban az esetben, ha 

Budapest nyerné el a pályázatot. Több tényező is aktuálissá teszi a témakört, hiszen amellett, hogy 

Magyarország jól szerepelt a 2016-os riói olimpián, még 2017-ben EYOF-ot, azaz Európai Ifjúsági 

Olimpiai Fesztivált szervez Győr városában. Hazánk még talán sosem volt ilyen közel ahhoz, hogy nyári 

olimpiát rendezzen, azonban felmerülnek a kérdések, hogy mennyire lenne nyereséges, milyen hatással 

lenne a társadalomra, a turizmusra vagy esetleg az olimpikonok teljesítményére. Hipotéziseim szerint, 

a budapesti olimpiai játékok pozitív hatással lenne a sportturizmus fellendítésében, valamint hazai 

olimpikonjaink teljesítményében.  

Legelőször is kérdőíveztetés formájában mértem fel az általános közvéleményt, vagy legalábbis egy 

részét a budapesti olimpiával kapcsolatban. A primer kutatásomból kapott adatokból kiemelem a 

szélsőséges tényezőket, majd a szekunder kutatás eszközeivel cáfolom vagy alátámasztom az állításokat. 

Kiemelve a sportturizmusban és a sportéletben lehetséges hatások elemzésével szintén alátámasztom 

vagy ellenkező esetben, megcáfolom saját hipotéziseimet. Elemzésem során megvizsgálom az előző 

házigazda országok teljesítményét hazai és vendégszereplés esetében, majd következtetéseket vonok le 

a magyarok leendő teljesítményeivel kapcsolatban. Továbbá felmérem Budapest sport-, és turisztikai 

létesítményeinek befogadóképességét. 

Összefoglalásként választ adok felállított hipotéziseimre és további fejlesztési javaslatokat teszek, 

melyekkel gazdaságosabb lehetne a Budapesti Nyári Olimpiai Játékok. 

 



 
 
 

 

DOMONKOS ZITA 

Egészség- és Sporttudományi Kar 

A testképalkotás, pszichometriai jellemzői, az elégedettség és az önértékelés 

tükrében 

Konzulens: Ihász Ferenc, egyetemi docens 

  

A testkép szubjektív "kép", amelyet az ember alkot saját magáról, sok esetben függetlenül a valóságtól 

[Cash TF, Pruzinsky TE. (1990), Menzel JE, at. al., (2011) Smolak L., (2011)., Schilder P. (2013)]. A 

negatív test képet gyakran jellemzi elégedetlenség, gyakori önellenőrzés, mérlegelés eredményeként, a 

nyilvános helyzetek elkerülése. 

A teljes minta (nö=253) személy, (nf=73) férfi; (30.02?10.17) és (nn=179) nő, (29.75?10.42) éves, 

akiket Győr - Moson - Sopron megyéből vontunk be vizsgálatba.  A testösszetételt "InBody720" 

(Biospace Co. Inc., Seoul, South Korea) Bioelektromos Impedancia módszerével vizsgáltuk. A 

szubjektív elemek vizsgálatát "Body Shape Questionnaire", Cooper, P., at al., (1987). The "Rosenberg 

Self-esteem Scale", Rosenberg, (1965) skálával, végeztük. 

A korcsoportonkénti relatív testzsír tömegek átlagai közötti különbség nemektől függetlenül 

szignifikánsak életkor(1) [(28.57?8.67 - életkor(2) 30.08?8.04 - életkor(3) 34.15?9.03)] ;p 

A testképpel való elégedetlenség az életkor előrehaladtával jelentős mértékben nő, függetlenül a nemtől. 

Ez a tény önmagában és még néhány mérhető testalkotóval együtt szignifikánsan befolyásolják az 

elégedettséget és az önbecsülést.  

 



 
 
 

 

BESZEDICS TAMÁS, NAGY LÉNÁRD 

Egészség- és Sporttudományi Kar 

A virtuális rekreáció elterjedési folyamatainak vizsgálata 

Konzulens: Bánhidi Miklós, főiskolai tanár 

  

Az elektronika világa jelentős fejlesztéseket bocsátott piacra egy virtuális környezet és különböző 

emberi tevékenységek szimulálása kapcsán. Ez jelentősen megváltoztatta az emberek életviteli formáit, 

ahol csak azt tapasztaljuk, hogy minden élethelyzetben az emberek az okos telefonjukhoz nyúlnak, hogy 

információt szerezzenek tanulásukhoz, munkájukhoz, segítséget kérjenek utazásukhoz, 

szórakozásukhoz, edzésükhöz, pihenésükhöz, egészségük megőrzéséhez stb. Ehhez jelentős segítséget 

nyújtanak ún. elektronikus applikációs, melyek száma gomba módra szaporodik a világban. 

A témával kapcsolatos szakmai tanulmányok az utóbbi néhány évtől jelentek meg csupán, amely mutatja 

a téma aktualitását (Sinelnikov, 2012; Kennedy-Eden, 2012; Pla, et al. 2014) 

A magyarországi helyzet jobb megismerése érdekében egy vizsgálatot végeztünk , amelyben arra 

kerestük a választ, hogy milyen applikációk találhatók jelenleg a piacon, ill. egyetemista fiatalok 

melyeket ismerik, használják a legtöbben. 

Vizsgálati eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy az Android 2,2 millió, az Iphone 2 millió, a 

Windows 665.000 applikációt terjeszt a világhálón. Ebből a letöltések száma 2016. májusi adatok 

alapján az Apple piacokon 140 milliárd, a Google Play felületén 65 milliárd volt, amelyek közül a 

legnépszerűbbek elsősorban a játékok (24,4%), az oktatással (8,8%) életmóddal (8,6% ) alkalmazások 

voltak. 

A magyarországi fiataloknál kapott válaszok alapján a legnépszerűbb alkalmazások elsősorban  a 

szórakozással, játékkal, zenével, filmnézéssel kapcsolatosak, amelyek mellett egyre inkább az 

életmóddal kapcsolatos alkalmazásokat keresik. A vizsgálati mintában szereplő sporttudományi szakos 

hallgatók szinte kivétel nélkül használják a sportolással kapcsolatos applikációkat elsősorban a 

teljesítmények ellenőrzése szempontjából, de egyelőre még kevesen alkalmazzák az 

egészségmegőrzéssel foglalkozó applikációkat. 

 



 
 
 

 

LÁSZLÓ JÚLIA, MOLNÁR SAROLTA 

Egészség- és Sporttudományi Kar 

Az ifjúsági rekreáció vizsgálata Dél-Afrikában 

Konzulens: Bánhidi Miklós, főiskolai tanár 

  

2016. június végén részt vehettünk a WLO (World Lesisure Organisation) 2 évente megrendezésre 

kerülő nemzetközi konferenciáján, amelyet a Dél-Afrikai Durbanban szerveztek. A kongresszus témája 

„A rekreáción és szabadidő management-en belül, a "Kihívások, választások és következményei" volt, 

melyre több százan érkeztek a Föld minden pontjáról. A számunkra az egzotikus országba való utazás 

kihívást jelentett, amely lehetőséget adott arra, hogy megismerjük a rekreáció területén oktató és kutató 

szakemberek szakmai véleményeit, ugyanakkor ötleteket gyűjtsünk pozitív példákról. 

Vizsgálatainkban arra kerestünk választ, hogy:  

- az ország milyen rekreációs adottságokkal rendelkezik a földrajzi környezet összetevői mentén 

(természet, társadalom, gazdaság, infrastruktúra)  

- egy demokratizálódó társadalomban milyen az emberek (elsősorban a fiatalok) életvitele, 

kiemelve a rekreáció különböző területeit  

- milyen példaértékű rekreációs projektek vannak Durbanben. 

 

Az utazásunk elsősorban egy környezetkutatásra épül, amelyben adatokat gyűjtöttünk az ország 

adottságairól, kiemelve a rekreáció területeit érintő jellemzőket.



 
 
 

 

GABNAI SÁNDOR GERGELY 

Egészség- és Sporttudományi Kar 

Élvonalbeli női kézilabdázók kardiorespiratórikus jellemzőinek 

hosszmetszeti vizsgálata 

Konzulens: Ihász Ferenc, egyetemi docens 

  

Számos hazai és külföldi kutató vizsgálta a már élvonalbeli kézilabdázók keringési és légzési jellemzőit. 

Kevés olyan eredmény létezik azonban, amelyik szervrendszerenként is elemezte volna ezek változásait 

és egymáshoz viszonyított arányait. Jelen vizsgálat célja elemezni a kardiorespiratórikus rendszer 

működésének változásait, tervezett és rendszeres edzésmunka hatására. 

A hosszmetszeti vizsgálatba (n=16); (23?1.73) életkorú, első osztályban szereplő, nőt vontunk be. A 

testösszetételt ,,InBody 720" (Biospace Co. Inc., Seoul, South Korea) Bioelectrical Impedance Analyzer 

(BIA) típusú bioimpedancia elvén működő műszerrel, a kardio-respiratórikus rendszer jellemzőit 

"Marquette" 2000 futószalagon (Pittsburgh, PA, USA) teljes elfáradásig. A nyugalmi (Po), (ütésoperc-

1), és maximális pulzust (Mp), (ütésoperc-1) "Cardiosoft", (Milwaukee, USA); az aerob kapacitást 

(VO2max), a ventilációt VE (BTPS lomin-1) annak komponenseit Sensor Medics "Vmax 29C" (Yorba 

Linda, CA, USA) műszerekkel mértük. Az elemzés során Michalsik és munkatársai, illetve Frenkl 

megfontolásait követtük, vagyis az egyes jellemzőket (Po, MP, VE, Vt, BF, RQ, VEO2) a ,,steady state" 

terhelési övezet kezdetétől a terhelés maximumáig terjedő szakaszt 20sec. bontásban hasonlítottuk 

össze. Az adatok statisztikai feldolgozásakor a Statistica for Windows programcsomagot használtuk 

(version 12.1, StatSoft Inc., Tulsa, OK 74104, USA, 2006). Az első (V1) és a második vizsgálat (V2) 

között 6 hét telt el és az intervenció napi két edzéssel folyt. A vizsgálat átlagainak különbségét egymintás 

T-próbával elemeztük, a véletlen hiba p. 

A vizsgált játékos testalkotó átlagai közül a relatív zsírtömeg (F%); (V1-V2=19.61?3.93vs. 16.77?3.27); 

p=0.003 szignifikánsan csökkent és a relatív izomtömeg (M%); (V1-V2=45.21?2.17vs. 47.05?2.14); 

p=0.002 átlag pedig, hasonló mértékben nőtt. Jelentősen javultak a ventiláció (VE); V1-

V2=93.61?14.61vs. 109.60?15.23); p=0.005 és az oxigén pulzus (O2P); V1-V2=14.26?2.25vs. 

17.02?2.07); p=0.00 átlagai, illetve az abszolút és a relatív aerob kapacitás is. A csapat átlagok valóban 

a tervek szerint változtak, de számunkra legalább olyan fontos az egyes játékosok testösszetételi és 

kardiórespiratórikus jellemzőinek egyéni változásai is. Öt játékost választottunk ki, azokat, akiknél a 

javulás szokatlanul markáns volt. Második lépésben olyan jellemzőket elemeztünk, amik feltehetően 

adekvát választ adnak a vizsgált szervrendszer(ek) működésére.  

A vizsgálat egyértelműen igazolta számunkra, hogy a csapatsportokban is a legfontosabb az egyéni 

teljesítmények követése, fejlesztése, hiszen az egyes játékos szerepének tökéletesítése, javítja a csapat 

eredményességét. Kulcsszavak: keringési és légzési jellemzők, a terhelés maximuma, az intervenció. 



 
 
 

 

FEKETE ESZTER, NÉMETH PÁLMA 

Egészség- és Sporttudományi Kar 

Fiatalok életviteli elégedettségének vizsgálata 

Konzulens: Bánhidi Miklós, főiskolai tanár 

  

Magyarországon a társadalmi hangulat köztudottan romló tendenciát mutat, melyre a nemzetközi 

összehasonlító adatok is utalnak. A Life Better Index alapján országunkban a lakosok boldogságérzete 

(1.7), a társadalmi részvétel szándéka (2.3), településhez való viszonya (3) kimagaslóan alacsony 

értékeket mutatnak (OECD, 2014). Ez aggasztó a fiatalság körében, akik arra készülnek, hogy egy 

boldogabb társadalomban élhessenek. Ezzel kapcsolatban indítottuk el vizsgálatunkat, hogy 

megismerjük, milyen hallgató társaink életvitelükkel kapcsolatos elégedettsége, mit hiányolnak 

leginkább életvitelükben.  

Vizsgálatunkban egy kérdőíves módszert alkalmaztunk, melyet a Széchenyi Egyetem Rekreológia 

Tanszékén fejlesztettek ki. A kérdőívet 71 fő töltötte ki, melyben a vizsgáltaknak zárt kérdésekre kellett 

válaszolniuk.  

A válaszok elemzései során megállapíthattuk, hogy a hallgatók életvitelében szignifikáns eltérés van a 

hétközbeni és hétvégi időbeosztásuk és tevékenységeik között. Ez nem volt jellemző a nemek között. A 

vizsgált fiatalok átlagosan elégedettek társas kapcsolataikkal, ugyanakkor nem elégedettek étkezési 

szokásaikkal. Jelenlegi helyzetükben hiányolják a pihenéssel eltöltött időt.  

Vizsgálati eredményeink egyelőre tájékoztató jellegűek, amely ötleteket ad keresletorientált rekreációs 

tervezésre. 



 
 
 

 

KÓSA LILI 

Egészség- és Sporttudományi Kar 

Fizikai aktivitás hatása a koronária betegségben kezelt és egészséges férfiak 

és nők körében 

Konzulens: Ihász Ferenc, egyetemi docens 

  

A nagyartériák fokozott merevsége egyebek mellett jelentős kockázati tényezője lehet az atherosclerosis 

kialakulásának. Az érfal merevségével együtt növekszik, a visszavert hullámok amplitúdója, ami növeli 

szisztolés nyomást, ezek külön - külön és együtt is emelik a bal kamrai utóterhelést illetve, csökkentik 

a szívizom oxigénellátását.  

A kutatásba (nö=80), (54.55?14.39) korú önkéntest, koronária betegségben érintett, rendszeresen 

gyógyszeres kezelés alatt álló (nbf=32) férfit (60.56?14.29) és (nbn=18), (62.61?9.20) nőt, valamint 

egészséges (nef=18) férfit (43.05?7.71) és (nen=12) nőt (43.66?11.54) vontunk be. A keringési rendszer 

működését terhelés előtt és után nyugalomban ,,Tensiomed(R) arteriográffal (augmentációs index (AIX 

branch), szisztolés vérnyomás (SBP), diasztolés vérnyomás (DBP), pulzusnyomás (PP) vizsgáltuk. A 

terhelést ,,Cateye-2000" kerékpár ergométeren, folyamatos EKG ellenőrzése ,,CORINA GE" mellett 

végeztük, azonos protokoll szerint: 2 percenként 25 Wattal növekvő terhelés mellett, ugyanazon 

gyakoriságú RR méréssel.  

A vizsgált személyek terhelés előtt és után mért szisztolés nyomás átlagai között nincs valódi különbség, 

azonban a diasztolés nyomás (Ind-diast-Kontr-diast), (80.62?9.31 vs. 78.65?9.81);(p 

Eredményeink megerősítik, hogy a gyógyszeres kezelés mellett a személyre tervezett, alacsony 

intenzitású fizikai aktivitás jó eséllyel folytatható, sőt ajánlott, úgy tűnik, egymás hatását erősítik.  

 



 
 
 

 

PÁPAI ZSÓFIA 

Egészség- és Sporttudományi Kar 

LTAD modell beválásának vizsgálata triatlonos fiúknál 

Konzulens: Szakály Zsolt, egyetemi docens 

  

A triatlon sportág edzéselmélete és módszertana jól kidolgozott, azonban a szakirodalom döntően a 

felnőttek teljesítményének fokozásával foglakozik. Magyarországon az utánpótlás korosztály (6-18 

évesek) felkészítésének módszerei nem egységégesek, ennek ellenére az eredményesség az utánpótlás 

korosztályokban a nemzetközi átlagnak megfelelő, de felnőttkorban nemzetközi szinten jelentősen 

csökken a magyar sportolók dominanciája. 

Hosszmetszeti vizsgálatunk célja volt a nemzetközi színtéren eredményesen működő LTAD (Long term 

athlete development) rendszer hatékonyságának vizsgálata magyar utánpótláskorú triatlonos fiúk 

(LTAD csoport n=5 fő, kontroll csoport n= 5 fő) körében.  A kutatás során évenkénti (3 adatfelvétel) 

spiroergometriás (vita maxima) vizsgálatot végeztünk. Ennek keretében a sportági teljesítményeket 

meghatározó, illetve azokban jelentős szerepet játszó paramétereket vizsgálatuk.  Feltételeztük, hogy az 

LTAD csoport eredményei, a nemzetközi tapasztalatokhoz hasonlóan jelentős fejlődést fognak mutatni, 

illetve a kontroll csoport eredményeitől minden vizsgálati időpontban szignifikánsan jobbak lesznek. 

Hipotéziseink tesztelésére egy-szempontos variancianalízist, kétmintás t-próbát és lineáris regressziót 

alkalmaztunk. Megállapítottuk, hogy az LTAD csoport a vizsgált paraméterek esetében jelentős 

fejlődést mutatott, illetve a csoportok vizsgálatonkénti eredményei is szignifikáns különbözőek voltak. 

A regresszió analízis során megállapítottuk, hogy a két csoport fejlődése nem azonos dinamikájú, a 

kontroll csoport fejlődésének mértéke jellemzően lassabb, esetenként romló tendenciát mutat. A kis 

elemszám mellett is szignifikáns differenciákat mutattunk ki a két csoport eredményei között, de a 

mérsékelt elemszámok óvatosságra intenek és csak megfontolt következtetések levonását teszik 

lehetővé. További vizsgálatok valószínűsíthetően igazolni fogják a jelen vizsgálat eredményeit.  

Kulcsszavak: triatlon, utánpótlás korosztály, spiroergométer, hosszmetszeti vizsgálat 



 
 
 

 

FAZEKAS ESZTER 

Egészség- és Sporttudományi Kar 

Pápa város programkínálata és rekreációs lehetőségei 

Konzulens: Zakariás Géza, egyetemi docens 

  

Dolgozatom témájául Pápa város szabadidős programturizmusának bemutatását választottam, annak 

tükrében, hogy az itt lakók milyen rekreációs lehetőségek közül választhatnak, valamint a különböző 

programoknak, rendezvényeknek mekkora szerep jut a város életében.   

Magyarországon egyre nagyobb figyelmet kapnak a különböző rendezvények, ez jellemző Pápa 

városára is. Megjelenik a gasztronómia, a sport, a kultúra, az egészség és a rekreáció is egyaránt. Leendő 

turisztikai szakemberként foglalkoztat a hazám, a városom ilyen jellegű kínálata. 

Választásom közel áll a szívemhez, hiszen Pápán lakom születésem óta. Széles és színes 

programpalettával rendelkezik a város, minden korosztály megtalálhatja a maga számára tökéletes 

kikapcsolódási lehetőséget. Az elmúlt években rendszeresen részt vettem a különböző kulturális és 

gasztronómiai kisvárosi fesztiválokon. A programok népszerűsége évről évre töretlen, rengeteg látogató 

érkezik a közeli településekről is. Hatalmas vonzerőnek számít, hogy a városi rendezvények majdnem 

mindegyike ingyenesen látogatható.  

Dolgozatomban célja, hogy megvizsgáljam milyen szórakozási, kikapcsolódási lehetőségek adottak a 

városban. Fő hipotéziseim: az itt élők és ideérkezők életében fontos szerepet tölt be a rekreáció, valamint 

rendszeresen élnek a város által kínált programok lehetőségeivel. Primer kutatásom során egy kérdőívet 

készítettem, melyet a városi és környékbeli emberekkel töltettem ki a minél pontosabb eredmények 

végett. A szociológiai arculatot jellemző kérdések után a rekreációs tevékenységeikre, a város 

rendezvényeivel, kulturális kínálatával kapcsolatosan tettem fel kérdéseket. 

Dolgozatomban bemutatom a kutatási munkám eredményét, valamint további fejlesztési lehetőségeket, 

javaslatokat dolgozok ki. 



 
 
 

 

KISS CSENGE 

Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar 

Egy végvár születése - A tatai vár átépítése Süess Orbán jelentése alapján 

Konzulens: Veöreös András, egyetemi docens 

  

A dolgozatomban a tatai vár fejlődéstörténetét és ennek elemzését szeretném bemutatni. A 

választásomat elsősorban a személyes élményeim, tapasztalataim, és érdeklődési köröm határozta meg, 

hiszen Tatán nőttem fel, ezért rengeteg gyerekkori élmény fűz a tóparton álló várhoz. Ebből kifolyólag 

igyekeztem egy átfogó történeti kutatást végezni, melynek során lehetőségem nyílt közelebb kerülni a 

vár egykori életéhez. 

A dolgozatom gerincét a vár védőműveinek kialakulása és fejlődése adja, melyben nagy segítségemre 

volt az egyik legfontosabb fennmaradt dokumentum: Süess Orbán jelentése. Ebből rengeteg információt 

nyerhetünk a vár Mátyás kori állapotát illetően, ami azért lényeges, mert ebből az időszakból nagyon 

kevés ismeretanyag maradt fent. Emellett fény derül az átalakítás körülményeire, és az elvégzett 

munkarészekre is. Célom ezzel a dolgozattal az, hogy kicsit jobban megismertessem a vár történetét az 

emberekkel, feltárva előttük olyan összefüggéseket, melyek segítségével közelebb kerülhetnek az adott 

korszakokhoz, ezáltal más szemmel tekinthetnek a létesítményre. 

A műemlékek számára nagyon fontos, hogy legyen egy jól kihasználható funkciójuk, ellenkező esetben 

az elhanyagolás, az amortizáció, és a pusztulás vár rájuk, ezért tartottam szükségesnek felhívni a várra 

a figyelmet. Emellett úgy gondolom, hogy a dolgozatom esetlegesen segítséget nyújthat a témával 

foglalkozó kutatók számára. 



 
 
 

 

BÓDIS ÁDÁM 

Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar 

Elsőrendű főutak biztonsági rangsorolásának módszertana és közúti 

biztonsági felülvizsgálata 

Konzulens: Borsos Attila, egyetemi docens 

  

 

TDK dolgozatomban az elsőrendű magyarországi főutak közlekedésbiztonsági rangsorolásával 

foglalkozom.  

Az EU 2008/96/EK közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló irányelvének egyik 

pillére a hálózat biztonsági rangsorolása. A közúti közlekedésbiztonságban élen járó országok több éve 

működő és bevált módszerekkel végzik a közúthálózat biztonsági rangsorolását, ennek módszertana 

Magyarországon egyelőre nincs kidolgozva. A téma aktualitását adja továbbá, hogy jelenleg is zajlik a 

közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) kormányrendelet 

felülvizsgálata hazánkban. 

Ehhez kapcsolódóan egy meglévő adatbázist felhasználva és azt a dunántúli első rendű főutakra szűkítve 

foglalkozom a rangsorolás módszertani kérdéseivel. Az adatbázisban található 555 homogén szakasz 

2007-től 2015-ig terjedő baleseti adatait, forgalmi és geometriai paramétereit felhasználva háromféle 

módszerrel (balesetek abszolút száma, relatív baleseti mutató, empirikus Bayes módszer) készítettem el 

a közúti biztonsági rangsorolást.  

Ezt követően kiválasztottam 5 balesetveszélyes szakaszt, melyeken helyszíni vizsgálatok alapján közúti 

biztonsági felülvizsgálatot készítettem és javaslatokat tettem az egyes problémák megoldására. 

 



 
 
 

 

NEPUSZ ADRIENN 

Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar 

Eszközök és módszerek kifejlesztése lökésszerű vízszintes teherrel terhelt 

cölöpök kismodelljeinek kísérleti vizsgálatához 

Konzulens: Hudacsek Péter, egyetemi tanársegéd 

Wolf Ákos, egyetemi tanársegéd 

TMDK dolgozatomban egy cölöpmodell elkészítéséhez, dinamikus terhek alatti vizsgálatához, a 

méréshez szükséges eszközök kialakításához vezető folyamatot mutatom be.  A különböző megoldások 

ok-okozati vizsgálatával, értékelésével szeretném elősegíteni jelen modell továbbfejlesztését, illetve 

hasonló, akár nagyobb méretű modellek megalkotását, az általuk adott eredmények feldolgozását. 

Mivel a dinamikus terhek a tervezésben egyre jelentősebb szerepet kapnak, a cölöpön belüli 

hullámterjedés jellemzőinek ismerete segíti a szerkezet ilyen terhek alatti viselkedésének megismerését, 

megértését. Ennek tükrében jelen kutatási folyamat akár egy vízszintes dinamikus próbaterhelési 

módszertan első, előkészítő lépcsőfokává is válhat. 

A kismodellkísérletem tárgya egy epoxiból készített cölöp, melyet vízszintes impulzusokkal terheltem 

és a cölöpbe épített gyorsulásmérőkkel mértem az impulzus okozta hullám terjedését. Vizsgáltam a 

hullámterjedés változását a talajban fellépő függőleges feszültség, továbbá az impulzus nagyságának 

függvényében.  

 



 
 
 

 

PÁLI GÁBOR 

Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar 

Felálló - befogadó sávok teljesítőképességre és szolgáltatási színvonalra 

gyakorolt hatásának vizsgálata Vissim szimulációval 

Konzulens: Miletics Dániel, egyetemi adjunktus 

  

Külterületi főutak 2x1 sávos elsőbbségadással szabályozott szintbeni csomópontjainak, újabban 

alkalmazott eleme a felálló-befogadó többlet forgalmi sáv. Az alkalmazás okai a mellékirányból balra 

haladó forgalmi irány kapacitásának növelése, a csomóponti ág magasabb szolgáltatási szintjének 

elérése, a könnyebb besorolás biztosítása. TMDK dolgozatom célja, a felálló-befogadó sávok 

teljesítőképességének és szolgáltatási színvonalának vizsgálata PTV Vissim mikroszkópikus szimuláció 

segítésével. Dolgozatom elején ismertetem a csomóponti többletsávok alkalmazására és tervezésére 

vonatkozó hazai műszaki specifikációkat, melyekből kiderül, hogy nem adnak elégséges információt a 

felálló-befogadó sávok felhasználási feltételeire, geometriai kialakításaira. Idegen nyelvű 

szakirodalomként a Németországi felálló-befogadó sávok létesítésére is kitérek. Munkám során releváns 

elemnek tartom, hogy személyes tapasztalatom, korábbi felvetések, valamint konkrét példákon keresztül 

az alkalmazást érintő téziseket, problémákat feltárjam. Felmérést készítek 50 darab magyarországi 

csomópontra, ezeket számszerűsítem, továbbá elvégzem a vizsgált csomópontok baleseti kiértékelését. 

A felmért felálló-befogadó többlet forgalmi sávval kialakított csomópontok működését fontosnak 

tartom, a felálló-befogadó sávval nem rendelkező elsőbbségadáson alapuló csomópont összevetésével 

is. Számítógépes szimulációval 12-féle variációt vizsgálok a csomópontok geometriai jellemzői, 

forgalomnagyságai változtatásával. A modell felépítéséhez tényleges mérési eredményekre alapozva 

követési időkből, határidőközöket állapítok meg Raff-módszerrel. Az elvégzett vizsgálatokat értékelem, 

továbbá az elemzések alapján dolgozatomban javaslatot teszek a felálló -befogadó sávok alkalmazási 

feltételeire, optimális geometriai kialakításaira. 



 
 
 

 

BARCI BOGLÁRKA 

Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar 

Kiállítóterek funkciót vesztett épületekben 

Konzulens: Tolnay Imre, egyetemi docens 

  

Dolgozatom témája funkciót vesztett épületek múzeummá alakítása, valamint a történeti múzeumi 

térformák vizsgálata. A téma feldolgozását azért tartom időszerűnek és érdekesnek, mert a nagy 

múzeumépítések után is gyakran előforduló alternatíva kiállítóterek kialakítása funkció-vesztett, 

többnyire ipari jellegű épületekben. Ehhez hasonló funkció-váltások tanúi lehetünk akkor is, amikor 

templomokat, erődöket vagy más történeti épületeket használnak kiállítási célokra. 

Célom ilyen objektumok elemzése lakóhelyemen és tanulmányaim helyszínein.  Ehhez fontosnak tartom 

vizsgálni a kiállítóterek történetét, előképeit és a mai múzeumok térformáit, adottságait is. Ezen kutatási 

és elméleti ismeretek vonatkozásában szeretném az épület-példákat bemutatni. 

Sok olyan elhagyatott, új funkcióra váró épület van a települések összetételében, amelyek köré új 

városrészek épültek fel. A lepusztult épületek újrahasznosítását fontosnak tartom, mivel legtöbbször 

ezek kiválóan alkalmasak kulturális események szervezésére és a művészeti élet színhelyeiként. Az 

újrahasznosításkor fontos a pozitív és negatív példák összegyűjtése egyaránt, mert azok elemzésével 

tervezési megállapításokhoz, szempontokhoz juthatunk. A bemutatott épületek segítségével szeretném 

felhívni a figyelmet számos kulturális újrahasznosíthatósági lehetőségre az építészetben. 

Kutatásomat művészetelméleti és építészettörténeti szakirodalom alapján és saját készítésű, helyszíni 

fotók segítségével végeztem. Úgy gondolom, hogy kortárs múzeumi terek kialakításához érdemes 

megismerni mind az épületek történeti hátterét, mind a megismert példák tanulságait. 

 



 
 
 

 

SERFŐZŐ SÁNDOR 

Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar 

Közvágóhíd és a hozzá kapcsolódó közösségi közlekedési hálózat fejlesztése 

Konzulens: Horváth Balázs, egyetemi docens 

  

Dolgozatom Budapest IX. kerületének (Ferencváros) közép-nyugati részén található Közvágóhíd 

környezetének vizsgálatával és közlekedési fejlesztésének kidolgozásával foglalkozik. Azért tartom 

fontosnak és aktuálisnak ezt a témát, mert a 2024-es Olimpiai Játékok rendezésével kapcsolatos pályázat 

kapcsán kulcsfontosságú a terület, valamint az elmúlt évtizedekben egyre rosszabb küllemű, értékes 

területen fekvő, mégis kihasználatlan ,,rozsda-öv" újravirágoztatásának legfőbb pillére lehet a jövőben. 

Javaslatomat a budapesti közlekedés különböző fejlesztési tervei és koncepciói, valamint a 

területrendezési tervek figyelembevételével dolgoztam ki, és a Magyar Olimpiai Bizottság terveivel 

kapcsolatban is teszek megállapításokat. Fő elemei az évtizedek óta megoldatlan közlekedési folyosók 

által elvágott területek egymáshoz közelítése, közösségi terek, intermodális csomópont létrehozása. 

A Közvágóhídon történő fejlesztés azonban egy változtatási hullámot generál a közösségi közlekedési 

hálózatban. A változó igényekhez egy új hálózat kialakítására van szükség. Az új közlekedési rend célja 

a gazdaságosság és fenntarthatóság. Tervezetem helyességének vizsgálata PTV Vissum döntéstámogató 

modell segítségével történik, nagy hangsúlyt fektetve a fennálló problémák kezelésére. Az átvizsgálás 

során kitérek az Észak-Déli Regionális Gyorsvasúttal kapcsolatos elképzelésekre is. 

Igyekeztem teljes körű és mindenre kiterjedő megoldást találni a lehető legtöbb elvárás egyidejű 

kielégítésével. Az intermodális csomópont a környék fejlődésének mozgatórugója lehet. Az új városi 

zöldfelületek és a megjelenő új funkciók következtében a város meghatározó pontjává válhat. Az ehhez 

kapcsolódó területeken élő több százezer lakos közlekedési lehetőségének javítása elengedhetetlen a 

fenntartható, egészségesebb jövőkép elérése érdekében. 



 
 
 

 

DIÓS TAMÁS 

Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar 

MENETRENDSZER - Debrecen vonzáskörzetének integrált közlekedési 

koncepciója 

Konzulens: Gaál Bertalan, egyetemi tanársegéd 

  

Debrecen, Magyarország második legnagyobb városa, Kelet-Magyarország, és egyben Hajdú-Bihar 

megye gazdasági, oktatási és egészségügyi központja. Vonzáskörzetének lakosságszáma eléri a 200 000 

főt, melynek többsége kis és középvárosokban él. A térségben jelentős a napi ingázóforgalom a 

megyeszékhelyre, melynek több mint fele a közösségi közlekedés rendszerén belül zajlik.  

A dolgozatomban bemutatásra kerül a 106-os, Debrecen-Nagykereki vasútvonalon lezajlott komplex 

közösségi közlekedésfejlesztési projekt, és a már itt megvalósított eredmények, illetve az újszerű 

infrastrukturális fejlesztések alapján megvizsgálni Debrecen további vonzáskörzeteinek közösségi 

közlekedését.  A vizsgálat alapja, miszerint jelenleg a térség közösségi közlekedésében magas az 

autóbuszos közlekedés dominanciája, ám ennek ellenére az állam fent kívánja tartani a vasúti 

személyszállítást is a Debrecen vonzáskörzetében futó 6 vasútvonalon. A vasúti közlekedés magas 

költségeiből, és ennek ellenére alacsony teljesítményéből következően hatékonysága alacsony. 

A dolgozatom célja megvizsgálni azokat a tényezőket, amelyek ezen alacsony hatékonyság növelésének 

lehetőségét rejtik, kiemelten a vasúti közlekedés részarányának növelésének lehetőségével. Felvázolásra 

kerülnek a lakosság körében a közlekedési szokásokra vonatkozó kérdőív eredményei, illetve olyan 

menetrendi koncepciók, amelyek alkalmasak lehetnek a vasút által az autóbuszos közlekedés részbeni 

kiváltására. Ehhez tartozó feltételek, mint például a tarifaszövetség, járműgazdálkodási-, 

humánerőforrási-, és jogi igények is említésre kerülnek. Végül ezeken felül a rendelkezésre álló szűk 

adatbázis ellenére, különböző számításokat készítettem a rendszerek költségeit illetőleg, illetve az 

ezekből levezethető hatékonysági mutatókra. 



 
 
 

 

BELOVICZ ESZTER, RESCH MIHÁLY, SMUK ELIZABET 

Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar 

Papírcső, az alternatív tartószerkezeti alkotóelem 

Konzulens: Harrach Dániel, tanszéki mérnök 

  

Idén 4. alkalommal került megrendezésre Budapesten a Hidak és hídépítők napja, amin egyetemünk 

csapata is részt vett. Ez a verseny volt TMDK témánk ihletője, hogyan tudjuk felhasználni a 

papíranyagot építőanyagként, tartószerkezeti elemként/rendszerként. 

Szeretnénk bemutatni a papír/papírcső általános jellemzőit, fizikai, illetve kémiai tulajdonságait. A 

szakirodalmakban fellelhető információkkal párhuzamot vontunk a laborban elvégzett 

anyagtulajdonsági mérésekből kapott eredményekkel. A mérési eredményeket diagramokkal, 

táblázatokkal értékeljük, szemléltetjük. 

A versenyen használt építőelemekből rendelkezésünkre állt megfelelő mennyiség, ezért megépítettük az 

egyetemi laborban a versenyen is elkészült modellt, melyen szintén végeztünk teherbírás vizsgálatot. A 

szerkezetet véges elemes programban is modelleztük, a számítógépes modellt mérési eredményekkel 

verifikáltuk. Az így elvégzett munka majd segítségünkre lesz a következő évi versenyre való felkészülés 

során. 



 
 
 

 

TÓTH MARTIN 

Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar 

Üzemi pályaudvar létesítése Sopronban 

Konzulens: Szabó Lajos, egyetemi adjunktus 

  

A TMDK dolgozatom témája egy üzemi pályaudvar létrehozásáról szól Sopronon belül. Mint ismert, a 

Soproni Személyi Pályaudvar korlátlan személy és áruforgalomi szolgáltatásra megnyitott, síktolatásra 

berendezett, elágazó és csatlakozó határállomás. A személyforgalom jelentős, hiszen napi kb 120-130 

személyvonatot foglalkoztat a Soproni állomás (bele tartoznak az innen induló, ide érkező, valamint az 

átmenő személyvonatok is). A beérkező vonatoknak különböző műveleteken kell átesnie, hogy 

megfelelő állapotban legyenek, ahhoz hogy később újra kitudják elégíteni az utasoknak az igényeit 

utazásuk során. Ezek a műveletek a következők: vonat kitakarítása, szemetesek kiürítése; a szerelvény 

lemosása; a vonaton található készletek feltöltése (víztartály újra töltése, kéztörlő papírok feltöltése); a 

wc-k kiürítése (zárt vákuum rendszerű vonatoknál kell ezt a feladatot elvégezni, ilyen wc-k található a 

flirtekben); vonatok össze- vagy szétrendezése; valamint a vonatok előfűtése vagy hűtése. Ezeket a 

feladatokat az állomás területén elszórtan végzik el, ami igen csak meghosszabbítja azt az időtartamot, 

amit a vonatoknak a tisztítására használnak. Ezért is lenne jó egy üzemi pályaudvar létesítése az állomás 

területén.  

A dolgozatom az ezzel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, többek közt, hogy hova kéne megépíteni; 

hogyan jutnának el a vonatok, szerelvények az üzemi pályaudvarra; milyen berendezések kellenek majd 

oda; hogyan kéne a vágánycsoportokat kialakítani, valamint, mennyire megvalósíthatok meg az általam 

kigondolt tervek Sopronban.  

 



 
 
 

 

VOLF MARTIN 

Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar 

Vákuumenergia a valóságban 

Konzulens: Barla Ferenc, tanszéki mérnök 

  

Környezetünk sokféle anyagból, és elektromágneses hullámból áll. Ha egy adott térből kiszűrjük az 

összes létező anyagot, akkor az általunk már jól ismert vákuumot kapjuk. Ha vákuumbeli közeg 

hőmérsékletét alacsony és szűk tartományban vizsgáljuk, azt tapasztaljuk hogy az ott lévő 

elektromágneses hullámoknak a mozgás amplitúdójuk nem nullához, hanem egy jóval magasabb 

értékhez tart. Kiderül, hogy ezek fehér zaj szerű nagyfrekvenciás elektromágneses hullámokból 

tevődnek össze, melyek alapjába véve izotróp és homogén hullámok. Ezeket a hullámokat 

összességében nullponti energiának nevezik. 

Ezen tanulmányom során szeretném először pontosítani a nullpontenergia fizikai tulajdonságait, 

megválaszolva például, hogy található még meg, milyen hatással van környezetére, mik származnak 

belőle, milyen hétköznapi illetve bonyolultabb fizikai problémára nyújt megoldást/magyarázatot. 

Valamint ennek az energiaforráskénti felhasználási lehetőségeit vizsgálnám, illetve egy ilyen elven 

működő villamos tápforrás működőképességet igazoló mérést hajtanék végre mások által leírt 

tapasztalatok alapján. 



 
 
 

 

KOVÁCS TAMÁS 

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar 

E-Call 

Konzulens: Prukner Péter, egyetemi tanársegéd 

  

Az eCall egy e-segélyhívó rendszer, amelyet a gépjárműbe kell beszerelni. A készülék baleset esetén 

automatikusan és azonnal vészjelzést küld a 112-es segélyhívószámra, továbbítja a szerencsétlenség 

legfontosabb adatait, így a diszpécser hamarabb értesítheti a hatóságokat, és a mentés is gyorsabban 

megindulhat. 

Az eCall egy fedélzeti egységből (on-board unit) és egy hozzá tartozó SIM-kártyából áll. Az előbbit a 

gépjárműbe kell beépíteni, az utóbbit pedig a mobilszolgáltatóknál lehet majd megvásárolni. A 

kártyához tartozó előfizetés díjáért cserébe az autós számtalan hasznos funkciót kap. Az e-segélyhívó 

intelligens telefonként működik. Különböző szenzorok jelzései alapján (például, hogy a légzsák 

kinyílik) észleli a balesetet, és automatikusan jelzést küld a 112-es segélyhívóközpontnak a 

szerencsétlenség részleteivel (baleset helye, ideje, a gépjármű azonosítója, GPS-koordináták, az utasok 

száma stb.). A központ ugyanúgy rögzíti az adatokat, mintha egy állampolgártól kapott volna telefonos 

bejelentést; és a mentés máris megkezdődhet. Az eCallt maga az autós is aktiválhatja manuálisan. 

Az eCall a gépjárműbe való beszerelésének számos előnye van. Az egyik legfontosabb, hogy mivel 

baleset esetén akkor is befut a hívás a 112-re, ha a sofőr vagy az utasok eszméletüket vesztik, vagy 

beszorulnak a roncsba, így nem tudnak telefonálni; a mentőegységek azonnal elindulhatnak a helyszínre, 

így a sérültek ellátása hamarabb megkezdődhet. Ennek köszönhetően azok életben maradásának esélyes 

is jelentősen megnövekszik, hiszen súlyos sérülések esetén akár egyetlen perc is sorsdöntő lehet. 

 



 
 
 

 

NÉMETH PÉTER 

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar 

Halójelenségek észlelhetőségének és felismerhetőségének vizsgálata 

Konzulens: Horváth András, egyetemi docens 

  

TMDK dolgozatom célja megvizsgálni a halójelenségek észlelhetőségét és felismerhetőségét. Ezt 

számszerű paraméterek vizsgálatával, valamint közvélemény kutatással végeztem. Előbbinél 

megállapítottam, hogy az egyes halójelenségekről készült fotókon az észlelhetőség minek tudható be. 

 Számszerű kontrasztvizsgálattal meghatároztam, hogy a környezettel való fényességkülönbség avagy a 

színeltérés miatt vesszük észre ezeket a jelenségeket. Egy hatszögalapú hasáb prizmával laboratóriumi 

körülmények között is állítottam elő halójelenségeket. Mindezt egy teljesen lesötétített laboratóriumban 

csináltam, így csak a megvilágító eszköz által kibocsájtott fény érkezett a prizmára, és a fénytörést 

követően nagyon élénken lehetett látni a jelenséget. A közvélemény kutatással pedig az átlagember 

véleményét ismerhettem meg a halójelenségekről, abból a szempontból, hogy meg tudják-e 

különböztetni a valódi, illetve a hamisított képeket. Az eredményeket a válaszadók fő érdeklődési köre, 

valamint a halójelenségekről való előzetes ismeretük alapján értékeltem ki. 

Dolgozatom további részében fizikatörténelmi részt illesztettem be, amely megmutatja, hogy a régi kor 

embere miként viszonyult a légköroptikai jelenségekhez, valamint manapság hogyan vélekednek a 

halójelenségekről. Ezeket természetes úton megmagyarázhatónak avagy isteni jelnek, csodának, esetleg 

UFO jelenésnek tekintik. 



 
 
 

 

NAGY TAMÁS PÉTER 

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar 

Kézzel írott sakklépések digitalizálási lehetőségeinek vizsgálata 

Konzulens: Dömötör Gábor, PhD hallgató 

  

Témaválasztásomat nagyban meghatározta, hogy hat éve versenyszerűen sakkozom és már ötödik éve 

az egyetemi csapatot erősítem. A versenysakkban a két ellenfél egy-egy játszmalapon köteles vezetni a 

mérkőzésen tett lépéseket. A lapon egy szűkített ábécé 24, nyelvtől függő karaktere szerepelhet. A 

játszma befejeztével a lépéseket a versenybíró egy online adatbázisba tölti fel. A lépések digitalizálása 

éves szinten milliós nagyságrendben történik; mindez manuálisan. A folyamat automatizálásának kulcsa 

a játszmalapokon található kézzel írott karakterek elkülönítése (szegmentálása) majd gépi felismerése 

(klasszifikációja). 

A karakter- ill. alakzatfelismeréssel már 1962-ben Ming-Kuei Hu foglalkozott és az alakzatok 

formájának számszerű jellemzésére hét momentum vizsgálatát javasolta. Ezek a Hu által bevezetett 

momentumok invariánsak forgatásra, tükrözésre ill. nyújtásra (affin traszformációra), így kiválóan 

használhatóak egy alakzat felismerésére, de írott karakterek felismerésekor nehézségekbe ütközhetünk 

(pl: 6,9 ; b,d).  

Napjainkban az egyre szélesebb körben elterjedt neurális hálózatok a karakterek felismerésére is 

kiválóan alkalmazhatóak. Kézzel írott szövegnél az egyes betűk írásmódjának változatossága miatt 

használatuk gyakorlati problémákba ütközik. 

Dolgozatomban annak lehetőségét vizsgálom, hogy a neurális hálózatok hatékonyságát hogyan lehetne 

javítani a karakterek egyéb eddig nem használt tulajdonságinak - különösképpen a Hu momentumok - 

figyelembe vételével. A játszmajegyzés sajátosságainak köszönhetően a karakterek lehetséges 

elhelyezkedésének struktúrája kötött, emiatt a klasszifikációs problémák során a karakterek lehetséges 

értékeinek számát jelentősen csökkenteni tudjuk.  

Az algoritmus alkalmazása során a kutatás későbbi fázisában további lehetőségek állnak 

rendelkezésünkre, a lépések felismerésének javítására. 



 
 
 

 

RÁDLI PÉTER 

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar 

Nescafe Mini Me kávéfőző fej elektronikus tesztelő berendezés tervezése és 

építése 

Konzulens: Fehér András, egyetemi docens 

  

A dolgozat bemutatja, hogy kezdő tesztmérnök-technikusként milyen feladatkörben kellett megoldást 

találnom egy bizonyos termék támogatásához és a javítóállomások korszerűsítéséhez, valamint a javító 

dolgozók munkájának segítéséhez. 

Ez a megadott a termék egy Nescafe Dolce Gusto Mini Me típusú kávéfőző , és ennek is egy bizonyos 

fejrésze. A feladat ennek a fejrésznek az elektronikai alkatrészeinek vizsgálata. A probléma a következő 

volt: egy termék ha adott hibával kiesett a tesztelési folyamaton, akkor a javítókhoz került 

felülvizsgálatra és javításra.Amennyiben javításra került sor, utána nem lehetett ellenőrizni, hogy a 

javított termék cserélt alkatrésze valóban működőképes-e. Ehhez került megtervezésre és megépítésre a 

dolgozatban bemutatni kívánt teszter. 

A tervezési szempontok bemutatják, milyen erőforrásokkal illetve milyen megoldásokkal dolgoztam, 

valamint a programozási részleteket, a kész program minél egyszerűbb félépítését, mind vizuális, mind 

parancssoros formában. A termék tanulmányozása felépítés szempontjából az elsődleges feladat,hiszen 

a pontos információk nyerése működési szempontokból elengedhetetlen ahhoz, hogy a tervezési 

lépéseket valamint a specifikációkat megalkothassuk. Ehhez rendelkezésemre bocsájtották a termék 

részletes terveit, valamint egy kész terméket, ezt ha szükséges szét is szedhettem. 



 
 
 

 

LUKÁCSI RÓBERT 

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar 

Prímtesztelés és prímfelbontás 60-100 számjegyig 

Konzulens: Kallós Gábor, egyetemi docens 

  

Ezen TDK dolgozat célja, hogy bemutasson olyan algoritmusokat és megfelelő implementációjukat, 

amelyekkel gyorsan és szinte biztosan megállapítható egy maximum 100 decimális jegyű számról a 

prímtulajdonsága; és amennyiben a szám összetettnek bizonyul, nagy biztonsággal képesek azt 

prímtényezőkre bontani.  

Az algoritmusok bemutatására írt program(rendszer) NetBeans fejlesztői eszközzel készült Java 

programozási nyelven.  

Az egyszerű prímkereső algoritmusok közül bemutatásra kerül a Fermat-teszt és a próbaosztásos 

algoritmus (2. fejezet), ezen kívül ellenőrzés céljából használjuk a Java Math főosztályának, BigInteger 

osztályába tartozó isProbablePrime (,,valószínűleg prím") metódusát. Amennyiben a szám összetettnek 

bizonyul, a faktorizáció (felbontás) során használjuk ugyancsak a próbaosztásos algoritmust, nagyobb 

osztók kereséséhez pedig a Pollard-ró eljárást (3. fejezet), végül pedig a 10 jegynél nagyobb osztók 

keresésére a kvadratikus szitát (4.fejezet).  

Az algoritmusok bemutatását programkód részletekkel szemléltetjük, és a hatékonyságot is 

megvizsgáljuk (futási idők elemzése).  

Az utolsó, 5. fejezetben bemutatásra kerül egy RSA példa, amely a témakör rendkívül népszerű és 

hatékony alkalmazása.  

 



 
 
 

 

HORVÁTH EVELIN 

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar 

Rádióberendezések és gyógyászati készülékek elektromágneses 

összeférhetősége 

Konzulens: Fehér András, egyetemi docens 

Kovácsné Tóth Ágnes, egyetemi docens 

A dolgozatban azt vizsgáljuk, hogy az elektromágneses sugárzás mennyire zavarhatja az orvosi 

berendezések és implantátumok működését. Olyan mindennaposan használt orvosi eszközöket 

vizsgálunk, mint például az elektrokardiográf, és olyan létfontosságú implantátumot, mint a 

szívritmusszabályozó. 

Áttekintjük a GSM (Global System for Mobile Communications) celluláris digitális mobil 

rádiótelefonszolgáltatást és a 3GPP által kifejlesztett negyedik generációs LTE (Long Term Evolution) 

rendszereket is. Szó esik még az antennasugárzásról, adó és vevőantennákról, valamint az ezekkel 

kapcsolatos számítási módszerekről, többek között a térerősség számításról. Mérésekkel vizsgáljuk, 

hogy a mobiltelefonok közelében mekkora térerősség alakul ki. 

Vizsgálataink között található Tektronix TDS5052B típusú digitális oszcilloszkóppal, hurokantennával 

és detektorral végzett közeltéri mérés, valamint GTEM 1250 kibocsátás és immunitás vizsgáló 

berendezésben történt mobiltelefon által keltett térerősség mérés. 



 
 
 

 

ÁCS VIKTOR, BOGNÁR BÁLINT 

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar 

Transzformátorok tranziens jelenségei 

Konzulens: Fehér András, egyetemi docens 

  

A villamosenergia-átalakítók napjainkban egyre nagyobb szereppel bírnak. A transzformátorok 

nélkülözhetetlen egységei az energiaszállítás, továbbá a híradástechnika területein is. 

Dolgozatunkban a transzformátorok mindennapi szerepéről - mint a folyamatos üzem - eltérően, a 

transzformátorok tranziens jelenségeit vizsgáljuk, azaz a bekapcsolási és kikapcsolási jelenségeit a 

felépítésüktől, működési elvüktől függően. 

A vizsgálat kiterjed mind elméleti, mind gyakorlati szempontból a különböző felépítésű és teljesítményű 

különböző tulajdonságokkal rendelkező transzformátor esetén is vizsgáljuk (fizikai méretek, vasmag 

kialakítás, teljesítmény) transzformátoroknak mind a bekapcsolási, kikapcsolási jelenségeire. 

Felkészülésük során ezt szimuláltuk számítógépen, és laboratóriumi méréseket végzünk el. 

Dolgozatunkban ezeket az eredményeket mutatjuk be. 

 



 
 
 

 

BATA TIMEA, KATÓ RÉKA, KUPI MARCELL 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

A Mobilis Interaktív Kiállítási Központ látogatottságának növelése: 

Célkeresztben az egyetemisták 

Konzulens: Dernóczi-Polyák Adrienn, egyetemi adjunktus 

  

A ,,Marketingkutatás, környezet és piacelemzés" című tantárgyunk során felmerült, hogy mint 

marketing mesterképzésen tanuló hallgatók kidolgozhatnánk egy piackutatást a Mobilis Interaktív 

Kiállítási Központ számára. Dr. Dőry Tibor, a Mobilis ügyvezetője kérte, hogy vizsgáljuk meg az 

egyetemistákat, mint potenciális célcsoportot, ezzel a projekttel is erősítve a Mobilis és a Széchenyi 

István Egyetem közötti együttműködést. Úgy éreztük, hogy ez a téma beleillik a tanult szakunkba, 

valamint rengeteg tapasztalatot is nyújthat nekünk. 

 A dolgozatban a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ vizsgálatát végeztük el marketing szempontból. 

A csökkenő látogatottság okán mindenképp felvetődik pár kérdés. Az általános és középiskolás tanulók 

számára már egyre inkább ismertté válik a Mobilis neve, a különböző érdekes kísérleteken keresztül, 

amelyeket tanórák keretében a Kiállítási Központban tekinthetnek meg. A családok (beleértve a szülőket 

gyerek(e)kel és a nagyszülőket unoka vagy unokák kíséretében) főként hétvégeken látogatnak el. A 

számos potenciális célcsoport közül az egyetemistákra összpontosítottunk. Számukra a Mobilis könnyen 

megközelíthető (főleg azoknak, akik a belső kollégiumban laknak) és a különböző érdekes 

programjaiból bárki választhat kedvére valót.  

A probléma feltárásához mélyinterjúkat készítettünk, és a kapott eredmények alapján állítottunk össze 

egy kérdőívet, mellyel megoldást kerestünk a felmerült problémákra. A kérdőívre kapott válaszokat 

SPSS segítségével dolgoztuk fel és ezek alapján javaslatokat fogalmaztunk meg a Mobilis számára. A 

jövőben pedig szeretnénk egy komplex marketing tervet kidolgozni, mellyel tovább támogathatjuk a 

Mobilis működését és népszerűségét. 



 
 
 

 

PATYI BALÁZS 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

A növekedési lehetőségek vizsgálata a Győr-Moson-Sopron Megyei TOP 

100 vállalati mintán 

Konzulens: Szalka Éva, egyetemi docens 

  

A TDK dolgozatomban a vállalatoknál végbemenő növekedési lehetőségeket vizsgálom a Győr-Moson-

Sopron Megyei TOP 100 vállalati mintán. A vállalatok életében a fejlődés és a növekedés 

elengedhetetlen a versenyelőny megtartása szempontjából. A dolgozatomban bemutatom a növekedést 

befolyásoló tényezőket, magát a növekedést és annak a típusait. A növekedésre rendkívül sok tényező 

van hatással, amelyek vállalaton belüliek és külsők hatások is lehetnek. Mindegyik növekedési 

lehetőségnek megvannak az előnyei és a hátrányai, amelyeknek az ismerete elengedhetetlen a vállalatok 

számára a sikeres működéshez. 

A növekedés vizsgálata adatbázis elemzéssel történt. A növekedés vizsgálatát a pénzügyi-számviteli 

tényadatok vizsgálatával és pénzügyi elemzéssel végzem el. Az elemzések 82 vállalatra vonatkoznak, 5 

év távlatában. A növekedés vizsgálatát megelőzően jövedelmezőséget, adósság- és hitelképességet, 

valamint az üzletmenet hatékonyságát is elemeztem az adatbázisban szereplő vállalatok aktuális 

helyzetének a bemutatása végett. A növekedés vizsgálatánál belső és a fenntartható növekedési rátákat 

számítottam, elemeztem, valamint a növekedési rátákat befolyásoló tényezőket is megvizsgáltam. Az 

adatbázis egészére vonatkozó elemzések mellett a két legnagyobb elemszámot képviselő gazdasági 

ágazatban szereplő vállalatoknál végbemenő növekedéseket is vizsgáltam. 



 
 
 

 

SZABÓ KRISZTOFER 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

A régiségek világában - "Márkának nevezhető -e a régiség?" 

Konzulens: Gombos Szandra, egyetemi tanársegéd 

  

A dolgozatom célja választ kapni arra a kérdésre, felvetésre, hogy ,,Márkának nevezhető -e a régiség?". 

Tudniillik életünk mindennapi részét képezik a régiségek a márkához hasonlóan, amik már 

feltartóztathatlanul terjednek mindenfelé a világban (Olins, 2004), és kijelenthetjük, hogy a márkák 

életünk szövevényévé váltak (Randall, 2000). A régiségek jelentős szerepet töltenek be a 

kereskedelemben is, nap, mint nap találkozhatunk régiségkereskedésekkel a világ minden pontján, 

továbbá az internetet böngészve is számos ezzel foglalkozó hirdetésre és piactérre bukkanhatunk. 

Kutatásomban a márkával kapcsolatos elméleti szakirodalmak áttekintései után kitérek a régiség 

fogalmának tisztázására, a magyar és nemzetközi régiségkereskedelem különbségeire. A kvalitatív 

kutatás első részében 10 ország 16 régiség kis- és nagykereskedőjével készített mélyinterjún, és egy 

egyre szélesebb körben alkalmazott online tanulmányozási technika, a  netnográfiai által (Kozinets, 

2002) választ kaptam arra, hogy mit jelent a régiség az azzal kapcsolatban állók számára. Az itt kapott 

válaszok jól tükrözik, hogy a régiség megbecsülése és az értékének megítélése nagyban eltér 

Magyarországon és a világ más területein. 

Ezen felül a mélyinterjús alanyokkal a régiség imázsvizsgálatát is elemeztem a márkaszemélyiség 

koncepciójának alkalmazásával. Ez rávilágított arra, hogy milyen pozitív és negatív jelzők igazak a 

megítélésére, és képesek -e az emberek egy márkaként (brandként) gondolni a régiségre. 

 



 
 
 

 

HAJNAL CSILLAG 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

A Széchenyi István Egyetem hallgatóinak egyetem melletti munkavállalási 

szokásai 

Konzulens: Koltai Judit Petra, egyetemi adjunktus 

Kiss Árpád, egyetemi adjunktus 

Tudományos diákköri dolgozatomban a Széchenyi István Egyetem nappali képzésén tanuló hallgatók 

munkavállalási szokásait vizsgálom. Az általam választott témakört azért tartom fontosnak és 

aktuálisnak, mert manapság gyakori, hogy a hallgatók jelentős többsége a munka miatt nem tud részt 

venni a tanórákon. 

Kíváncsi voltam, hogy mik lehetnek a befolyásoló tényezők, illetve milyen okok gátolhatják őket abban, 

hogy az egyetemi éveiket ténylegesen a tanulásra használják. Dolgozatomban fontosnak tartom 

bemutatni a munkavállaláshoz szükséges jogi hátteret mind a hallgatók, mind a fogadó vállalkozások 

szempontjából, ezért mélyinterjút is készítek három győri vállalkozás képviselőjével. Ezt követően 

összehasonlító elemzést végzek arról, hogy a fiatal egyetemisták Magyarországon, vagy inkább 

külföldön vállalnak-e munkát a tanulmányaik után, és milyen okokkal magyarázzák döntésüket.  

Dolgozatom célja, hogy megvizsgáljam, a Széchenyi István Egyetemen mi motiválja és gátolja a 

hallgatókat a tanulmányaik melletti munkavállalásban, valamint akik már dolgoznak, milyen 

körülmények között, milyen feltételekkel teszik azt. Ennek vizsgálatának alapjául összeállítottam egy 

kérdőívet, amiből ezekre a tényezőkre derítettem fényt. A kérdőív elemzése az SPSS program 

segítségével történik, majd az eredmények legfontosabb tényezőit kiemelem és összevetem a 

szakirodalommal. Ezen kívül még egyéb módszertani elemzést is készítek a kérdőív kiértékelése 

kapcsán, úgy mint kereszttábla-elemzést, klaszter, illetve faktoranalízist. 



 
 
 

 

HEJNER BETTINA 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

Az Apple marketingtevékenysége - márkahűség és a reklámok hatásai a 

fogyasztókra 

Konzulens: Eisingerné Balassa Boglárka, egyetemi adjunktus 

  

TMDK dolgozatomban az Apple Inc. marketingtevékenységére fókuszáltam, ezen belül is a márkázási 

stratégiákat, a márkaválasztást befolyásoló tényezőket, és a reklámok hatásait figyeltem meg a 

fogyasztók körében. 

Témaválasztásom oka elsősorban az volt, hogy napjainkban az Apple márka a legértékesebb márkák 

közé tartozik a világon, minden évben új fejlesztésekkel, innovációs újdonságokkal ,,nyeri meg 

magának" a fogyasztók egyre növekvő rétegét.  

A vállalat fogyasztóit márkahűség jellemzi. A márkázási stratégia megfelelő megválasztása mellett 

fontos szerephez jutnak a marketingkommunikáció eszközei is. Napjainkban az emberekre még mindig 

a reklámok gyakorolják a legerőteljesebb hatást. Az Apple reklámjai figyelemfelkeltőek, innovatívak, a 

termékeket helyezik a középpontba, elegáns stílusukkal pedig nagyon népszerűek a fogyasztók körében. 

A dolgozatban kvalitatív és kvantitatív kutatási módszereket alkalmaztam, online kérdőív és mélyinterjú 

formájában. Interjúalanyaim kiválasztásánál törekedtem a különböző korcsoportokból, kultúrákból, 

életstílusból történő személyek kiválasztására.  

A dolgozat első részében a márkaválasztást befolyásoló tényezőket, a különböző márkapreferenciákat 

mutatom be, ezt követően rátérek a kommunikációs-mix elemein belül a reklámok fogyasztókra 

gyakorolt hatásaira, a fontosabb Apple-reklámkampányok, reklámok ismertetésére. A kvalitatív és a 

kvantitatív kutatás bemutatása és elemzése után konklúziók, javaslatok bemutatása, elemzése történik 

meg. 

 



 
 
 

 

STEFKA DIÁNA 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

Az Egyesült Arab Emírségek gazdasági fejlődése 

Konzulens: Bándy Katalin, egyetemi adjunktus 

  

A TMDK dolgozatom célja, hogy bemutassa az Egyesült Arab Emírségek gazdaságának robbanásszerű 

fejlődését és a jövőre vonatkozó lehetőségeit. Az Emírségek gazdasági növekedése 1971-ben kezdődött, 

amely azonban az elmúlt 50 évben szinte teljesen megváltozott. 

Az egyik legfontosabb kérdése a dolgozatomnak, hogy a hirtelen gazdasági növekedés, és az ezzel járó 

életszínvonal növekedés hosszú távon milyen mértékben tartható fenn, mert Írország példája azt mutatja, 

hogy a növekedést visszaesés követi. Írország az ír gazdasági reformoknak köszönhetően attraktívvá 

vált az amerikai infokommunikációs cégek számára, így a perifériából a centrum országok közé jutott. 

De a Bush kormányzat politikája miatt az amerikai vállalatok hazamentek, amelynek következtében 

Írország az államcsőd közelébe került. Azért, hogy az emirátusi gazdaság hosszú távon stabil legyen, a 

vezetők rájöttek nem függhet az országuk csak egyetlen gazdasági szektortól. 

A gazdaságot diverzifikálják és az olajbevételeket arra használják, hogy az új húzóágazatok a jövőben 

átvegyék az olaj szerepét. Az új gazdasági szektorok közé tartozik a turizmus, a logisztika, a 

légiközlekedés és az atomenergia, amelyeket úgy fejlesztenek, hogy az ország ezekkel is a centrum 

országok közé tartozzon. Azonban az Emírségek stabil gazdasága Magyarország számára is hasznos 

lehet, így az elmúlt években számos gazdasági megállapodás született, amely a két ország 

külkereskedelmi forgalmának mérlegét javítja. Az új emirátusi húzóágazatok fejlődése Magyarország 

számára egy stabil kereskedelmi partnert nyújt. 



 
 
 

 

PAPP BRIGITTA NIKOLETTA 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

Családi társasjáték: A generációváltás mérföldköveinek vizsgálata családi 

vállalkozások esetében 

Konzulens: Konczosné Szombathelyi Márta, egyetemi docens 

  

A családi vállalakozások, ,,family business"-ek gazdaságélénkítő hatását az elmúlt évtizedek gazdasági 

mutatószámai  is bizonyítják. Jelentős mértékben járulnak hozzá a nemzetközi és hazai GDP 

alakulásához. Alapvetően jövedelmező vállalkozási formának tekinthetjük, amely szerte a világon 

domináns szervezeti forma (FBNH, 2014). 

Az elsősorban KKV (kis-és középvállalkozások) szektorban jelenlévő családi vállalkozások ad hoc 

jelleggel, szinte robbanásszerűen kell, hogy szembenézzenek az utódlás kérdéseivel (Filep - Szirmai, 

2006). A ,,koronaátadás", mint a témám  egyik központi kérdése egy aktuális és robbanásszerű 

demográfiai változás velejárója lesz. Jelenlegi kutatásomban kevesebb szerephez jut a vállalkozások 

családi-emocionális szelete, amely szintén izgalmassá teszi a család  és üzlet egybefonódását (Wimmer 

& Gebauer, 2004). 

Napjainkban az alábbi trendek érvényesülnek: a szakképzett munkatársakra, mint a vállalat erőforrásaira 

van leginkább szükség, továbbá fel kell készülni a demográfiai változásra, robbanásra, ugyanis tudásban 

hamarosan az Y generáció veszi át az irányítást. A vállalatok átlagéletkorát tekintve már most is a az 

X/Y-ok teszik ki a többséget (Stock-Homburg, 2013), ám ez a tendencia az elkövetkezendő években 

még inkább növekedni fog. Azzal viszont számolni kell, hogy a kormánypolitika erre a szektorra is 

jelentős hatással bír. Amennyiben nem csökken vagy tovább emelkedik a nyugdíj-korhatár, annál 

kevesebben fogják átadni helyüket az idősebb generációkból, annál nehezebb lesz a fiatal tudású 

munkatársakat integrálni. 



 
 
 

 

VIOLA IZABELLA 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

Csőd a Kapuvári Hús Húsipari ZRT-nél 

Konzulens: Kiss Árpád, egyetemi adjunktus 

  

A sertés feldolgozással foglalkozó Kapuvári Hús Húsipari ZRT. 2003-ban kezdte meg működését, majd 

2012-ben felszámolást indítottak vele szemben. Jogelődje a régóta fennálló, világszerte elismert 

minőségű termékeket előállító Ringa Húsipari ZRT. volt. Az új cég indulásakor a korábbi állapothoz 

képest jóval alacsonyabb mennyiséget állított elő, mivel ezt megelőzően a gyárat leépítették, termelő 

berendezéseitől megfosztották. A nagy alacsony kapacitáskihasználtsággal termelt. Korábbi márkanevét 

és piacait elvesztette. 

Dolgozatomban a vállalat vizsgálatának fő szempontja, hogy vajon az induláskor, és az azt követő 

években is előre látható volt-e a csőd bekövetkezése ilyen feltételek mellett. A felállított hipotézisem 

az, hogy igen, előre látható volt ennek megtörténése. Az elemzéshez többféle módszert is alkalmaztam. 

Egyrészt mélyinterjút készítettem a vállalat korábbi, műszaki és gazdasági vonalon dolgozó két 

vezetőjével. Másrészt különféle pénzügyi mutatószámok segítségével vizsgáltam a cég működését, 

gazdasági helyzetét, melyhez az éves beszámolók szolgáltattak adatokat. Továbbá több csődelőrejelző 

modellt is segítségül hívtam, hogy ellenőrizzem azok használhatóságát a Kapuvári Hús ZRT-ben 

bekövetkezett csődre vonatkoztatottan. 

 



 
 
 

 

SUTA ALEX 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

Effects of Robotization, the newest driver of industrial growth 

Konzulens: Süle Edit, egyetemi docens 

  

Mankind's ever growing desire for knowledge has made a yet never seen progress between the 18th and 

21st century. The prerequisites have been the main three industrial revolutions that created a safe space 

for technological discoveries, and hence the demand for continuous improvement on behalf of both the 

consumer society and the producing industry, there has been newer and newer processes implemented 

in the creation of an end product. 

From the viewpoint of the average customer, these processes often stay in the background of obscurity, 

and so are the complex economic planning phases behind them. This research focuses on the cognition 

of the path of development - from the start of the British industrial revolution to today's so-called 

Industry 4.0 - from an economic aspect, and introduces the reader with a company, which serves as a 

good example to the topic. Furthermore, the reader gains an insight on how the implementation of 

modern manufacturing technologies influences the efficiency, production rate and cycle times, which 

all are essential information for a company. 

What were steps of technological development in history, and how did it reach today's state of robots 

and virtualisation? What consequences do intense mechanization and the use of robotics have in a 

company's line? How did technological evolution gush out to a point where there is such little need for 

human manuality - but more for technological knowledge? These are some of the question we will be 

looking through in this investigation. 

 



 
 
 

 

TORONYI JANKA, TÖRÖK VIKTÓRIA MÁRIA 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

Egészséges és egészségtelen élelmiszerek reklámüzeneteinek hatása az 

egészségre és a fogyasztói szokásokra Magyarországon 

Konzulens: Keller Veronika, egyetemi adjunktus 

  

A KSH által végzett kutatások alapján Magyarországon a 15 év feletti lakosság 54%-a túlsúlyos vagy 

elhízott. Feltételezésünk szerint e rossz arány kialakulásában szerepet játszik az egészségtelen ételeket 

népszerűsítő reklámok magas száma, főként a televízióban. Kutatásunk célja az egészséges és az 

egészségtelen (snack) élelmiszerek reklámkoncepciójának összehasonlítása kreatív stratégia alapján. 

Olyan kérdésekre keressük a választ, mint hogy mi lehet a túlsúlyosak magas arányának oka és mekkora 

szerepet játszanak ebben a reklámok, mennyire befolyásolják az embereket fogyasztói döntéseikben a(z 

élelmiszereket népszerűsítő) hirdetések, mennyire sikerül elérni a célcsoportot az 

élelmiszerreklámokkal és milyen mértékben vannak jelen, valamint milyen hatással vannak a 

szegmensre az egészséges, illetve egészségtelen ételeket promotáló reklámok. 

Szekunder adatgyűjtéssel térképeztük fel az egészséges életmód, az ahhoz való hozzáállás, testkép, 

táplálkozás témakörét, valamint az ezen területeken megfigyelhető trendeket. Kiemelten fontosnak 

tartottuk megvizsgálni a fogyasztói szegmensek szabadidőeltöltési- és TV-nézési szokásait, hiszen ezen 

a területen hatalmas eltérések mutatkoznak. Szintén szekunder kutatással vizsgáltuk meg az FMCG-

szektor reklámozási trendjeit.  A televízióban leadott reklámfilmekről tartalomelemzést is készítettünk. 

A primer kutatás elengedhetetlen volt, hiszen így olyan ismeretekhez juthattunk és olyan hipotézisek 

kerülhettek megvizsgálásra (SPSS program segítségével), amik szekunder adatok alapján nem. Ehhez 

két módszert (mélyinterjús és kérdőíves megkérdezés) alkalmaztunk, és mindkettő esetében az 

egészséges életmódról alkotott véleményt és az ahhoz való hozzáállást, valamint az élelmiszerreklámok 

által a fogyasztókra gyakorolt hatást vizsgáltuk. 

A megszerzett ismereteinket felhasználva kidolgoztunk néhány megoldási javaslatot és 

következtetéseket vontunk le a kutatási témával kapcsolatban. 



 
 
 

 

TÚRÚ GYÖNGYI 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

Egy logisztikai vállalat piacralépésének előkészítési folyamata 

Konzulens: Vöröskői Kata, egyetemi tanársegéd 

  

Témaválasztásom nem a véletlen következménye, ugyanis egy japán tulajdonú nemzetközi 

szállítmányozó vállalatnál kezdtem dolgozni, ahol egy nagyméretű projektben veszek részt egészen a 

kezdetektől. A rám bízott feladat egy egészen új, egzotikus térség piackutatásával kezdődött. Ez nem 

más, mint az egykori Jugoszláv tagállamok - azaz maga a Balkán-félsziget s annak - gazdasága. Ezen 

cég nem hiába foglalkozik ezzel a kérdéssel, ugyan is a jövőben szeretne megjelenni a Balkánon, mint 

aktív gazdasági résztvevő szállítmányozóként.  

Munkám során a projektet lépésenként bemutatom, melyet Gannt-diagram segítségével ábrázolok az 

egyszerű átláthatóság érdekében, valamint ki is értékelem,majd az egyes projekt lépéseket ismertetem a 

jelen állásig. Ezek maguk az egyes országok (Szerbia, Montenegró, Horvátország, Bosznia és 

Hercegovina, Macedónia, Szlovénia, valamint kiegészítésként még Románia erdélyi területei és 

Bulgária) teljes gazdasági áttekintése és elemzése, hogy megismerjük az adott piac igényeit, erősségeit 

és gyengeségeit. Erre azért volt szükség, hogy a cég fő profiljába illő import és export lehetőségekre 

fókuszáljunk. Ezután az egyes országokban végeztem piackutatást a lehetséges ügyfelekről, majd a 

lehetséges alvállalkozókra vonatkozó piackutatást végeztem. Mindkettő eredményét Excel táblában 

rögzítettem. Ezek mellett versenytárselemzést is készítettem.A fent leírt lépések után következett az 

országok kiválasztása, hogy hol is fogja a cég megkezdeni tevékenységét az elkészített Excel tábla 

alapján. 

A munkát színesítem még egy SWOT analízissel a cég jelenlegi állapotával és jövőbeni elvárásaival 

kapcsolatban. 

Végezetül a dolgozat elején felállított hipotéziseket értékeltem ki, valamint egy jövőképet vetítek előre 

azon szempontok alapján, melyet a projekt ismertetésekor leírtam, illetve Gannt-diagramban ábrázoltam  

is. 

 



 
 
 

 

GÁL RITA 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

Gyermekeknek szóló élelmiszer reklámok vizsgálata a 8 - 12 éves korosztály 

köreiben 

Konzulens: Eisingerné Balassa Boglárka, egyetemi adjunktus 

  

Dolgozatomban négy kutatási témára kerestem a választ három szemszögből. Az első fejezetemben 

ismertettem a reklámokról egy rövid áttekintést. Főként a televízióban futó reklámokra helyeztem a 

hangsúlyt. 

Az általam választott célcsoport a 8 - 12 év közötti gyermekek voltak. Ezt a korosztályt több 

szempontból is érdekesnek tartom. Mivel már vannak közöttük önálló és közvetett fogyasztók 

tanácsokat adnak szüleiknek a vásárlásban, fogyasztásra ösztönöznek és az életfilozófiánkat is 

átformálják. Elgondolkodtatók voltak számomra az olvasott kutatások. Sajnos a gyermekek és a reklám 

kapcsolata egy iparággá nőtte ki magát. Több oka is van annak, hogy ezt a témát választottam. Az egyik 

fő oka az, hogy a nagy többséggel ellentétben én szeretek reklámokat nézni. Míg mások zavaró 

tényezőként tekintenek a reklámokra, addig én ha meglátok egy reklámot nem kapcsolok el azonnal, 

nem zavar vagy irritál. Inkább megfigyelem milyen újszerű és praktikus megoldásokat jelentetnek meg 

a különböző reklámcégek a piacon. véleményem és tapasztalatom szerint, különösen érdemes 

odafigyelni a gyermekeknek szóló és a gyermekeket szerepeltető reklámokra. 

A másik fő indokom, hogy nagyon kevés tanulmányt találtam, ami kifejezetten ezt a témakört járná 

körbe, hogy milyen speciális jellemzői vannak a gyermekreklámoknak. 



 
 
 

 

TAKÁCS FANNI 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

Győr gazdasági fejlődésének hatása az ingatlanpiacra 

Konzulens: Feketéné Czakó Katalin, egyetemi tanársegéd 

  

Választásom azért esett erre a témára, mert szeretem Győr városát és szeretek itt élni. Napjainkban 

megfigyelhető jelenség, hogy Győr hihetetlen fejlődésen megy keresztül és még számos fejlődés, 

innováció előtt áll, ami rendkívül összetetten hat a gazdaságra és nemcsak a város gazdaságára, hanem 

a régió, valamint az ország gazdaságára is. Például infrastrukturális beruházások sorozta zajlik, ezáltal 

Győr vonzereje nő a nagy vállalatok számára illetve a munkavállalók számára is. Ezért fontos kérdésnek 

tartom, hogy ezt a folyamatot városunk ingatlan piaca, hogyan követi illetve hogyan tudja fel venni a 

piac ritmusát, hogyan tudja kiszolgálni a felmerülő igényeket. Ez a fejlődés felvet néhány kérdést az 

eladó, kiadó mind lakó mind egyéb célra használható ingatlanok körében. Az ingatlanpiac alakulását 

több jelenség is befolyásolja például a kereslet, kínálat, a gazdasági helyzet, az építőipar, a banki szektor 

alakulása stb. 

A dolgozatom során szakirodalom feldolgozása formájában szeretném ismertetni a világ illetve Európa 

ingatlanpiacát és ezzel szeretném párhuzamba állítani országunk és városunk ingatlanpiacának 

jellegzetességeit, trendjeit. Azonban kiemelten városunk ingatlanpiacával szeretnék foglalkozni. Ezt a 

városi ingatlanpiac elemzésével szeretném bemutatni, illetve szeretném Győr város ingatlankínálatával 

foglalkozó szakemberek szemszögéből is megvizsgálni ezt a témát. Ezeket az elemzéseket a 

rendelkezésemre álló adatokból és személyes interjúk alapján szeretném elkészíteni. Végül szeretném 

megfogalmazni azokat az ingatlanértékelési szempontokat, módszereket, amik a jelenlegi 

ingatlanpiacon dominálnak. 

Úgy gondolom, hogy a sokrétű fejlődés alapján napjaink egyik legfontosabb kérdései között szerepel, 

hogy hogyan fejlődik tovább városunk és a fejlődések, innovációk következtében az ingatlan piac 

hogyan viszonyul, követi-e ezt a folyamatot? Másik nagyon fontos kérdés, hogy az ingatlan piac hogyan 

realizálja és kezeli az esetlegesen felmerülő kihívásokat? 

 



 
 
 

 

PAPP NIKOLETT, ROKOSZ ANDREA 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

Hallgatói életút követése a munkaerő-piaci elvárások tükrében 

Konzulens: Ercsey Ida, egyetemi docens 

Keller Veronika, egyetemi adjunktus 

Kutatásunk hátterében az áll, hogy az utóbbi években megváltozott a felsőoktatásban résztvevők 

továbbtanulással kapcsolatos motivációja. Egyre többen döntenek úgy, hogy az alapképzés után nem a 

mesterképzési lehetőségeket választják, hanem minél hamarabb igyekeznek belépni a munkaerő-piac 

világába. Megfigyelhető az a trend, hogy akik alapképzés után munkába állnak, később munka mellett 

levelezőtagozaton végzik el a mesterképzést, ha szükségesnek látják. 

Ennek megfelelően dolgozatunk három fő részből tevődik össze. Egyrészt vizsgáljuk az alapképzésen 

lévő hallgatók diploma megszerzése utáni terveit. Másrészt azt, hogy milyen munkáltatói elvárásokkal 

találkoznak a hallgatók friss diplomásként, továbbá, hogy a mesterszakot miképp lehetne népszerűsíteni 

az ő körükben. Először szekunder adatokat gyűjtünk. A KSH és a felvi.hu oldaláról informálódunk az 

oktatásban részt vevőkről, illetve a mesterszakon végzett tanulókról. Emellett szakirodalmakból és a 

témában készített tanulmányokból tájékozódunk. Célunk, hogy megtudjuk, milyen terveik vannak a 

fiataloknak, miért választják a mesterképzés helyett a munkaerő-piacra való belépést. Ezt egy kérdőív 

segítségével vizsgáljuk meg, amit majd Excelben, és SPSS rendszerben értékelünk ki. A munkáltatókkal 

mélyinterjúkat készítettünk, melyben arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen elvárásaik vannak egy 

pályakezdővel szemben, illetve mennyire tartják szükségesnek a mesterképzés elvégzését. Mivel a 

vizsgált hallgatók nem kívánnak mesterképzésre menni, így kitérünk arra is dolgozatunkban, hogy mivel 

lehetne mégis motiválni őket arra, hogy a továbbtanulást válasszák mesterképzés keretében. 

Választ keresünk arra, hogy az egyetemek hogyan tudnának sikeresebben kommunikálni a hallgatók 

felé, népszerűsíteni a mesterképzést. 



 
 
 

 

ÉZSÖL KRISZTIÁN 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

Hová tartasz közgazdaságtan? Hová tartasz ember? 

Konzulens: Somogyi Ferenc, egyetemi docens 

  

A nyugati ember civilizációja hanyatlóban van. Az elmúlt évtizedek és napjaink közgazdaságtana ‒ a 

harsogóan emlegetett uralkodó közgazdaságtan ‒ látható módon eltévedt az évszázadok útvesztőjében 

és vakvágányra került. Ha kritikus szemmel körbenézünk ‒ manapság ez már akár csak annyit is 

jelenthet, hogy a józan eszünket használjuk ‒, feltehetünk a teljesség igénye nélkül néhány bennünket 

is érintő kérdést. Vajon társadalmi, gazdasági rendszereink rendben vannak? A gondolkodásunk, 

világról alkotott felfogásunk helytálló? Az emberek az élet valódi értelmével/problémáival foglalkoznak 

és létük legfőbb célját követik? Mik is azok egyáltalán? Mi az ember helye és szerepe a mindenségben? 

A népeket irányító politikai erők, gazdasági mutatószámok (pl. GDP) a köz javát szolgálják-e, illetve 

reálisak? A technológia valóban az ember legjobb barátja? Földünk, környezetünk a végtelenségig 

kizsákmányolható, szennyezhető? Mi a következménye döntéseinknek, hanyag életvitelünknek? Elég-e 

nekünk a ,,Carpe diem!" gondolata? Hova tartunk jelenleg? 

Létünkhöz szorosan kapcsolódó kérdéseket ezek, amelyek alapjaiban határozzák meg 

mindennapjainkat. Ahhoz, hogy adekvát választ tudjunk adni ezen kérdésekre, szükségünk van egy 

vonatkoztatási pontra, amely segítségével hierarchizálni tudjuk a felvetett kérdésköröket, majd az arra 

adott válaszokat. A támpontunk pedig H. E. Daly: Társadalmi célok és eszközök spektruma. Bízom 

abban, hogy ennek segítségével a felvetett és ezekhez hasonló kérdésekre olvasás közben választ kap a 

tisztelt Olvasó. 



 
 
 

 

GYIMESI VIKTÓRIA 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

Smart City - A fenntartható város 

Konzulens: Gajzágó Gergő, PhD hallgató 

  

A TMDK dolgozatom témája a Smart City, azaz az okos, fenntartható város. Azért választottam ezt a 

témakört, mert a fenntartható fejlődés jelenkorunk egyik legnagyobb megoldatlan problémái közé 

tartozik, és úgy gondolom, hogy a figyelemfelhívás rendkívül jelentősen hozzájárulhat a Smart City 

koncepciók megvalósulásához. 

Az urbanizáció folyamata megállíthatatlanul a városokba vonzza a lakosságot az egész világon, ezen 

oknál kifolyólag a városok élhetőbbé és fenntarthatóvá tétele lényeges kérdés lett és fontos foglalkozni 

vele. Egy részletesen kidolgozott Smart City koncepció nem csak a környezettudatossággal foglalkozik, 

hanem a városi emberek életét megkönnyítő technológiákkal általában, például a tömegközlekedés vagy 

a közigazgatás javításával is. Ez alapján egy Smart City tervnek figyelmet kell fordítania a városi 

lakosság életszínvonalának növelésére, olyan újításokat kell alkalmazni, amelyek segítségével az adott 

város megkönnyíti a lakói életet, és mindeközben még a környezetet is óvja. 

A dolgozatomban részletesen kitérek a Smart City fogalmára, illetve arra is, hogy honnan ered az ötlet. 

Bemutatom ezen kívül még a már megvalósult nyugati koncepciókat, amelyek megfelelő alapot 

nyújthatnak a hazai elképzelések valóra válásához. Továbbá külön kitérek a győri álláspontra a Smart 

City témát illetően, és ismertetem az eddig elképzeléseket. 



 
 
 

 

SCHREINER BIANKA 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

Vállalati kapcsolatok kezelése az információmenedzsmentben 

Konzulens: Kiss Árpád, egyetemi adjunktus 

  

Jelen dolgozat fókuszában a vállalati kapcsolatok szerepelnek, megpróbálja feltárni az ezekre vonatkozó 

jelenlegi jogi szabályozás összefüggéseit, ellentmondásait. A dolgozat kitér a különböző jogi 

szabályozás eltérő értelmezéseire, a vállalatok kapcsolatainak sokféle minősítésére, valamint a különféle 

adminisztrációs kötelezettségekre. 

Ezek után ismerteti az éves beszámolók jellemzőit a vállalatok közötti kapcsolatokra vonatkozóan. A 

dolgozat végén éves beszámolók gyakorlati jellemzőit is bemutatja példákon keresztül, így szemléltetve 

a jelenlegi szabályozás sajátosságait. 

A következtetéseken megfogalmazásra kerül a kapcsolt vállalkozások jogi szabályozásának 

problematikája.  



 
 
 

 

KULMÁNY ISTVÁN MIHÁLY 

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 

A talaj elektromos vezetőképességén alapuló helyspecifikus menedzsment 

zóna lehatárolása 

Konzulens: Milics Gábor, egyetemi docens 

  

A talaj elektromos vezetőképességén (ECa) alapuló menedzsmentzóna lehatárolása a precíziós 

mezőgazdálkodás egyik lehetséges adatforrása lehet. Segítségével olyan talajtulajdonságok mérhetők, 

mint a talaj agyagtartalma. 

Az egyes talajféleségek elektromos ellenállása és a különböző talajtulajdonságaik (pH, 

higroszkóposság, ásványi anyag tartalom, stb.) korrelációt mutathatnak. Ezen korrelációk alapján a 

mezőgazdasági művelés alá vont területeken célzott, helyspecifikus kezelésre van lehetőség, figyelembe 

véve a növény igényeit és a talajban rejlő potenciált. Az ECa mérésének jelenlegi eszközrendszerével 

lehetőségünk van a talajtulajdonságokat különböző mélységben megvizsgálni. Azon készülékek, 

melyek az elektromos ellenállás elve mentén működnek (pl.: Veris 3100), képesek a talaj 

vezetőképességét meghatározni 0-90 cm mélységig, míg az elektromágneses konduktivitás elvén (EMI) 

működő berendezések akár a 150 cm-es mélységben is képesek pontos adatot szolgáltatni. 

Ezen modern eszközök alkalmazása sem mentesíti a gazdálkodókat a hagyományos mintavételezés alól, 

hiszen a talajmintákat laboratóriumi körülmények között is meg kell vizsgálni. azonban a kiértékelések 

és az ECa korrelációja esetén a térben nagytávolságokra lévő adatok interpolációjával lehetséges a 

menedzsmentzónák határainak pontosítása. 



 
 
 

 

DUSCHANEK JÁNOS PÁL 

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 

Agrártámogatások szerepének vizsgálata adott gazdaságnál 

Konzulens: Gombkötő Nóra, egyetemi tanársegéd 

  

A dolgozatommal egy 2012-ben induló mezőgazdasági vállalkozás történetén át az elmúlt négy év 

távlatában, szeretném bemutatni a jelenleg alkalmazott Európai Uniós agrártámogatási rendszereket. 

Európában az egymástól eltérő támogatási változatok egyidejű alkalmazásának okait megvizsgálni és 

rávilágítani hatásukra az adott régiókban. A hazánkban jelenleg alkalmazott Single Area Payment 

Schame (SAPS) kialakulásának áttekintésén át, betekintést nyújtani a napjainkban elérhető források 

feltétel rendszerébe. Bemutatni, hogy e szabályrendszernek megfelelve, miként építhető fel egy olyan 

korszerű, hatékony üzem, ami megfelel az Európai Unió szigorú elvárásainak és a vállalkozás hogyan 

is válik ezeket alkalmazva jogosulttá a támogatási rendszer elemeinek felhasználására. Az 

felhasználható támogatások jellemzőit kiértékelni és összehasonlítani azokat az előnyöket és 

hátrányokat, amik egy üzemvezető döntéseinek szempontjait alátámasztják. A mezőgazdasági 

vállalkozás alapításának menetét végigkövetve felhívni a figyelmet azokra az alapszabályokra, melyek 

megkülönböztetik az agrárvállalkozót más szektorok gazdasági szereplőitől. Igyekszem felvázolni a 

támogatási rendszerben hazánkat érintő változásokat, azok várható hatásait bemutatni. 

Összefoglalom azokat a lépéseket a vállalkozás részéről, melyek a jövőben a megváltozott 

feltételrendszerben is biztosítani tudják az Európai Uniós forrásokat a  üzem fejlesztéséhez. A 

dolgozatommal célom összefoglalni a tapasztalataimat, bemutatni egy vállalkozás indításának, 

fejlesztésének lépéseit és támpontot adni olyan kollégáknak, akik hasonló gazdasági háttérrel vágnak 

bele az önálló gazdálkodás világába. 



 
 
 

 

TÓTH PETRA 

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 

Finnország vidékfejlesztése és mezőgazdasága 

Konzulens: Mezei Katalin, egyetemi adjunktus 

  

Dolgozatom témájául Finnország vidékfejlesztésének és mezőgazdaságának bemutatását választottam. 

Szerencsém volt 2015 tavaszi félévben, Erasmus ösztöndíjjal 5 hónapot kint tanulni, ahol 

megismerhettem ennek az északi és gyéren lakott országnak a szemléletmódját, és azt, hogy mennyiben 

különbözik Magyarországtól.  

Finnország a legészakibb ország Európában, ahol még megfelelő mezőgazdaságot lehet folytatni és a 

zord körülmények ellenére az ország majdnem teljesen önellátó. Finnország egyik fő problémája az 

alacsony népsűrűség, az elvándorlás a vidéki térségekből és a ritkán lakott területek nagy száma. Ezek 

mind megnehezítik a vidéki térségek fejlődését. Személyes tapasztalataimból kiindulva, dolgozatomban 

bemutatom a főbb finn specifikumokat, amiket a mezőgazdaságban, erdészetben illetve 

vidékfejlesztésben alkalmaznak és a LEADER programon keresztül összehasonlítom őket a 

magyarországi viszonyokkal. Bemutatom, hogy az ott élő embereknek mennyire fontos a fenntartható 

gazdálkodás és a természet védelme, illetve néhány érdekességet a rénszarvastenyésztésről és a fából 

készült bioüzemanyagról. 

Összehasonlító elemzésemet személyes tapasztalataimból, illetve a készített interjúkon adott 

válaszokból nyertem. 



 
 
 

 

GREFF BABETT 

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 

Hal- és lenolaj kiegészítés hatása húskészítmények zsírsavösszetételére, 

mikrobiológiai eltarthatóságára és fontosabb érzékszervi tulajdonságaira 

Konzulens: Tóth Tamás, egyetemi docens 

Zsédely Eszter, egyetemi docens 

Az n-3 és n-6 zsírsavak fontos szerepet töltenek be az egészséges táplálkozásban, mindazonáltal a 

napraforgóolajra alapozott magyar konyha miatt túl nagy mennyiségben fogyasztunk n-6 zsírsavat. 

Ennek köszönhetően az optimálisnak mondható 1:1 és 4:1 közötti n-6:n-3 arány nem ritkán a 20-30:1 

arányt is elérheti. Éppen ezért célszerű lenne olyan - alacsony n-3 zsírsavtartalmú - élelmiszerek n-3 

zsírsav arányát megnövelni, amelyeket széles körben, és nagyobb mennyiségben fogyaszt a hazai 

lakosság. Ilyenek lehetnek például a különböző húsipari termékek is, melyek esszenciális részét képezik 

az étrendnek. 

Az elvégzett kísérletben az volt a cél, hogy megnöveljük a kereskedelmi forgalomban is kapható 

húskészítmények (,,Lecsókolbász és ,,Császár rolád", gyártó: Funkció Kft., Darnózseli) n-3 zsírsav 

tartalmát. Ezt alfa-linolénsavban gazdag lenmagcsíraolajjal (min 300 mg alfa-linolénsav/ 100 g vagy 

100 kcal termék), valamint eikozapentaénsavban és dokozahexaénban gazdag halolajjal (min. 40 mg 

EPA+DHA/100 g vagy 100 kcal termék) végeztük el. A vizsgálatok során értékeltük az alapanyagok és 

késztermékek kémiai összetételét és zsírsav profilját, valamint számítás útján meghatároztuk a 

késztermékek energia tartalmát. Ezen eredmények alapján javaslatot tettünk a szükséges olaj 

kiegészítések mértékére és kialakítottuk a végleges gyártási receptúrákat. A késztermékeket 

mikrobiológiai szempontból is vizsgáltuk annak megállapítására, hogy a termékek mikrobiológiai 

állapota miként változik az ismert minőség megőrzési idejű kontrollokhoz viszonyítva. Érzékszervi 

vizsgálatot is végeztünk annak érdekében, hogy lássuk, az olaj-kiegészítések hogyan befolyásolják a 

késztermékek érzékszervi (organoleptikus) tulajdonságait. 

Dolgozatomban a kapott vizsgálati eredményeket értékeltem, valamint javaslatokat fogalmaztam meg a 

termékeket érintő problémák enyhítésére, kiküszöbölésére is. 



 
 
 

 

SIK BEATRIX 

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 

Kluyveromyces élesztőtörzsek alkoholtermelésének vizsgálata 

laboratóriumi körülmények között 

Konzulens: Hanczné Lakatos Erika, egyetemi docens 

  

Kutatómunkánk középpontjában olyan Kluyveromyces nemzetségbe tartozó laktóz hasznosító 

élesztőgombák vizsgálata állt, melyek alkalmasak tejsavó alapú etil-alkohol előállítására. 

Vizsgálataink során Kluyveromyces nemzetségbe tartozó fajok szaporodási, illetve laktóz bontási és 

etanol termelési képességét hasonlítottuk össze, különböző környezeti feltételek (laktóz koncentráció, 

hőmérséklet, pH,) mellett, laboratóriumi körülmények között. A megfelelő időközönként vett mintákból 

IC-HPLC-RI módszerrel határoztuk meg a fermentlevek laktóz és etanol tartalmát.  Méréseink során 

arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az általunk vizsgált öt Kluyveromyces nemzetségbe tartozó törzs 

közül, mely a legalkalmasabb tejsavó alapú etanol előállításra. 

Világszerte éves viszonylatban mintegy 130 millió tonna savó keletkezik, melyet az élelmiszertermelés, 

állati takarmányozás vagy alkoholos italok előállítása során használnak fel. (HADIYANTO et al., 2014) 

A tejsavó, mely a sajt és túróféleségek során keletkezik folyadék formájában, fehérjében (0,8 w/v %), 

tejcukorban (4,8 w/v %), vitaminokban (130 mg/l) és ásványi anyagokban (3,5 g/l) gazdag. Azonban, 

ha szennyvízként tekintünk rá, az egyik legkörnyezetszennyezőbb anyagnak minősül magas kémiai és 

biológiai oxigén igénye miatt. (SULYOK et al., 2013) Mivel kezelése körülményes jelentős 

mennyiségben kerül a felszíni vizekbe vagy a csatornahálózatba. (DRAGONE et al., 2009) Ennek 

kiküszöbölése érdekében megoldás lehetne például a tejsavó alapú biomassza termelés, melynek alapja, 

hogy egyes élesztők nagy hatásfokkal képesek asszimilálni a tejsavó laktóz tartalmát, valamint képesek 

etanollá erjeszteni. (KÁKONYI, 2011) A tejcukrot élesztőgombák segítésével erjesztik etil alkohollá. 

A laktóz hasznosító élesztők közös jellemzője a ß-galaktozidáz, vagy más néven laktáz (EC 3.2.1.23) 

enzim, mely a tejcukrot glükózzá és galaktózzá hidrolizálja. 



 
 
 

 

POSGAY MIKLÓS MARCEL 

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 

Leptin polimorfizmus vizsgálata fajtatiszta és keresztezett mangalica 

sertésekben 

Konzulens: Tempfli Károly, egyetemi adjunktus 

  

A sertésben a 18. kromoszómán található a leptin gén (LEP), mely által kódolt leptin hormon elsősorban 

a fehér zsírszövetben termelődik, és fontos szerepet tölt be a táplálékfelvétel szabályozásában, a 

testtömeg alakításában, illetve immunológiai folyamatokban. 

Számos sertésfajtában összefüggést mutattak ki a LEP polimorfizmusai és hízékonysággal, valamint 

testösszetétellel kapcsolatos értékmérő tulajdonságok és a termékenység között. Saját vizsgálataink 

során fajtatiszta és duroc-kal keresztezett mangalica hízók esetében mértük a szalonnavastagságot, a 

karajvastagságot, valamint a hizlalás alatti napi tömeggyarapodást, továbbá meghatároztuk a LEP 

genotípust a vizsgált állományban. A genotipizáláshoz a polimeráz láncreakció-restrikciós 

fragmenthossz-polimorfizmus (PCR-RFLP) módszert alkalmaztuk, HinfI emésztőenzimmel. A 

különböző hosszúságú fragmentek elválasztásához etídium-bromid DNS-festéket és agaróz 

gélelektroforézist használtunk. A különböző genotípusú egyedek termelési eredményeit statisztikai 

módszerekkel értékeltük és hasonlítottuk össze. A keresztezett állományban szignifikáns (P<0,05) 

összefüggést figyeltünk meg a LEP genotípus és a hizlalás alatti napi tömeggyarapodás esetében. 

Az eredmények az árutermelő keresztezésben alkalmazott szülők szelekciójához felhasználhatóak. 



 
 
 

 

STINNER DIÁNA 

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 

Mikotoxinok meghatározása takarmányokból és alapanyagokból UHPLC-

MS/MS technikával 

Konzulens: Ajtony Zsolt, egyetemi docens 

  

A szakirányú kutatások előrehaladtával egyre több ismerettel rendelkezünk a mikroszkopikus gombák 

által termelt szekunder metabolitokról, azok előfordulásáról, a gazdasági haszonállatok szervezetére 

gyakorolt hatásáról illetve a humán egészségügyi vonatkozásokról is. 

Munkánk során ezeknek a másodlagos anyagcsere termékeknek a minőségi és mennyiségi kimutatására 

fejlesztettünk ki módszert, UPLC-MS/MS rendszerrel. Munkánk során 10 olyan toxint vizsgáltuk 

tandem tömegspektrometriás módszerrel, amelyre Európai Uniós határérték, illetve ajánlás létezik.  

A vizsgálatba vont minták közé tartoztak az alapanyagok: kukorica, búza, zab, árpa illetve kész 

takarmányok is. Kísérleteink során sikerült egy olyan mintaelőkészítési módszert kifejleszteni, amellyel 

a korábbi költséges immunaffin oszlopon alapuló mintaelőkészítés kiváltható. Két csoportba soroltuk a 

toxinokat oldhatóságuk alapján; a vízben oldódóak, ezek extrakciója során 20 mL desztillált vizet 

alkalmaztuk, illetve a szerves oldószerben oldódóak, amelyek kioldása acetonitril:víz:ecetsav elegyében 

történt. A rázatást követő centrifugálás után szűrtük a mintákat és injektáltuk a HPLC-MS/MS 

rendszerbe, amely egy Agilent 1290-es HPLC és egy SCIEX QTRAP 6500-as tandem 

tömegspektrométer kapcsolt rendszere. Az optimálás során meghatároztuk az egyes toxinok ionizációs 

paramétereit, így pozitív és negatív módszert is fejlesztettünk ki.  

 



 
 
 

 

NAGY LÁSZLÓ 

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 

Penetrométeres talajellenállás vizsgálat mezőségi talajon 

Konzulens: Beke Dóra, egyetemi docens 

  

Dolgozatom célja a talajellenállás és annak növénytermesztési következményeinek vizsgálata. Rengetek 

irodalom lelhető fel ebben a témában, de ahányféle talaj annyi féle eredmény és következtetés vonható 

le. 

A modern mezőgazdaságban már mindenre precízen ügyelünk mind a kivetendő magra, annak 

védelmére továbbá a magágyra is, de a talaj mélyebb -40 <= cm- kevesebb figyelmet szentelnek. Ez 

legfőképpen a mélyen gyökerező kapás növényeink esetében fontos tényező - kukorica, napraforgó- 

vagy ott ahol még a mai napig folyik valamilyen mértékű cukorrépa termesztés. Mind a mi területeinket 

úgy a világ jelentős részén problémát okoz a megnövekedett talajtömörödöttség. Ezen tényezők 

keletkezhetnek természetes folyamatok útján, de a legjellemzőbb a nem megfelelő agrotechnika 

alkalmazása vagy a nem megfelelő gép használata huzamosabb ideig ugyan azon mélységben. Ennek a 

kérdésnek szeretnék utána járni egy olyan gazdaságban végzett mérések alapján ahol kísérleti jelleggel 

alkalmaztak közép-mélylazító egységet. 

Arra kerestük a választ hogy milyen mértékben változik a talaj ellenállása egy ilyen eszköz használata 

során, továbbá milyen eredmények mérhetőek rajta, majd a későbbiekben ennek pozitív vagy negatív 

hatása lesz-e a talajra. Véleményem szerint, ezt a fajta agrotechnikai eljárást sokkal gyakrabban kellene 

alkalmaznia a gazdáknak a saját érdekükben. 
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A prolaktin (PRL) a hipofízis elülső lebenyében termelődő polipeptid hormon, döntő szerepet tölt be a 

tojástermelés szabályozásában, az egyik leginkább felelős hormonként tartják számon a kotlás 

beindításában. Az inzulinszerű növekedési faktor 1 (IGF1) a polipeptid hormonok közé tartozik, 

szerkezete nagymértékben hasonlít az inzulin szerkezetéhez. Tyúk fajban az IGF1 hormon szintje, 

valamint a génjének polimorfizmusai a növekedés és a testtömeg szabályozásában fontos szerepet 

játszanak. 

Saját vizsgálatainkban őshonos (sárga magyar), húshasznú (Ross 308), és tojáshasznú (Lohmann) 

tyúkfajták ill. -hibridek állományában végeztük el a PRL és IGF1 genotípusok meghatározását. A 

genotipizálás PRL esetében PCR, IGF1 esetében PCR-RFLP módszerrel történt. Az eltérő méretű 

szakaszokat agaróz gélelektroforézis segítségével különítettük el egymástól. Statisztikai módszerekkel 

értékeltük az előforduló genotípusok gyakoriságát a vizsgált populációkban. 

Megállapítottuk, hogy a hasznosítási típustól függően változnak a különböző állományokban az előnyös 

allélok gyakoriságai, így például az IGF1 gén tömeggyarapodás szempontjából előnyös ,,A" allélja nagy 

gyakorisággal jelenik meg a Ross 308-as hibridben (90%), míg a sárga magyar őshonos fajtában nem 

található meg (0%). 



 
 
 

 

VÖRÖS LEVENTE 

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 
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Szakál Pál, egyetemi tanár 

Napjainkban a gazdaságos termelés érdekében fontos, hogy egységnyi területről minél nagyobb 

mennyiségű, és minél jobb minőségű terményt takarítsunk be. Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a 

rendszeres talajvizsgálati eredményekhez igazított Makro-, és Mikroelem trágyázás. 

A nitrogén, foszfor, és kálium mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a mikroelemek kijuttatására is, 

melyeknek alapvető szerepük van a növények életfolyamataiban. 

Kísérleteimet 2015-ben és 2016-ban 1 hektáros, közel azonos adottságú területeken a búza réz és cink 

lombtrágyázására állítottam be, és vizsgáltam ezen elemek a termés mennyiségére és minőségére 

gyakorolt hatását. 

 A kezelt területek betakarítása után mértem a parcellák hozamát, valamint vizsgáltam a betakarított 

termés minőségi paramétereit, különös tekintettel a nyersfehérje-, és sikértartalomra. 

Dolgozatomban pontosan ismertetem a kísérlet körülményeit, táblázatokkal és grafikonokkal 

szemléltetem a kezelések pozitív hatásait. 

 

 

 


