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BESZÁMOLÓ 
 

A program lényege volt, hogy segítsük és ösztönözzük a karon folyó TMDK-hoz kötődő 

hallgatói kutatásokat és tudományos munkát. A program két fő részből állt; egy 24 órás 

felkészítő kurzusból és három hallgató részvételéből két hazai és egy nemzetközi 

konferencián. A 24 órás felkészítő kurzus keretében a gazdasági témájú TMDK dolgozatok és 

előadások elkészítéséhez szükséges készségek és képességek fejlesztésére helyeződött a fő 

hangsúly. A három hallgató TMDK kutatását mutatta be. 

 

TMDK felkészítő kurzus – elsősorban gazdász hallgatók számára 

A 24 órás felkészítő kurzus keretében a gazdasági témájú TMDK dolgozatok és előadások 

elkészítéséhez szükséges készségek és képességek fejlesztésére helyeződött a fő hangsúly. A 

tematika az oktatók és hallgatók korábbi tapasztalatai és a felmerült problémák, hiányosságok 

alapján alakult ki.  

A kurzus első alkalma, inkább bemutató, „kedvcsináló” jellegű volt, ahol a hallgatók (főként 

kereskedelmi marketing és kereskedelmi logisztika szakos hallgatók) egy általuk választott 

témát prezentáltak, amelyet egy többtagú zsűri értékelt, tanácsokat adott a téma 

továbbfejlesztésére, átalakítására, valamint a prezentációs technikára vonatkozóan. A második 

alkalommal (itt sajnos már jóval alacsonyabb létszámban) a hallgatók megismerték a munka 

során felmerülő legfontosabb időmenedzsmenttel kapcsolatos problémákat és azok kezelési, 

megoldási lehetőségeit. Az időtervezést követő következő időpontban sor került a dolgozatok 

stilisztikai kérdéseinek elemzésére, illetve annak áttekintésére, hogy mi is jellemzi a 

tudományos stílust, ennek szabályait hogyan lehet és kell betartani. Szintén az írott 

dolgozathoz kapcsolódóan a hivatkozások szabályait, az egyes hivatkozási rendszerek 

előnyeinek és hátrányainak áttekintésére is sor került. Az ezt követő alkalommal szintén az 

előadásmód került a fókuszba, ahol a vitakészséget fejlesztendő vita és érvelési technikákat 

illetve kreatív probléma megoldási technikákat sajátíthatták el a hallgatók. A következő 

alkalom témája sokkal specifikusabb volt, hiszen a MAPINFO nevű program segítségével az 

ábra és térképkészítés technikáját sajátíthatták el a hallgatók, hiszen számos dolgozat esetében 

ez szükséges, de sokszor hiányzik az elkészítéshez szükséges alapvető tudás. A kurzus 

zárásaként egy szóbeli beszámoló keretében a hallgatók megmutathatták és alkalmazhatták az 

eddig tanultakat, hiszen egy, a kurzus anyagát integráló komplex feladatot kellett 

megoldaniuk, és a tanultakat hasznosítva bemutatniuk. 

A kurzus egyes alkalmai a következők voltak (hallgatóknak): 

12.09. 14:00- 17:00 Kreativitás és gyakorlat workshop, A101 

03.02. 14:00-17:00 Időmenedzsment és tervezés a tudományos munkában és kutatásban - Dr. 

Süle Edit, ÚT114 

03.09. 14:00-17:00 Íráskészség fejlesztése és hivatkozások használata tudományos 

munkákban - Dr. Szőke Júlia, ÚT114 
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03.16. 14:00-17:00 Kutatásmenedzsment és érvelési technikák -Platz Petra, ÚT114 

03.23. 14:00-17:00 Térkép- és ábrakészítés - Dr Hardi Tamás, ÚT215  

04.13. 14:00-17:00 "Tanácsaim a TMDK-ra" mini-prezi workshop Gombos Szandra ÚT114 

 

A kurzushoz kapcsolódóan (oktatóknak):  

 

06.29. TMDK gazdasági felkészítő kurzus tapasztalatainak összegzése, jövőbeli irányok 

kijelölése 

 

 

A kurzus részletes tematikája: 

 

Kreativitás és gyakorlat workshop 

 

A felkészítő kurzus első, bevezető, „toborzó” alkalma, amelyre sikerült viszonylag sok 

hallgatót odavonzani. Ezen a külső szakértők bevonásával megvalósult workshopon 

csapatokban egy bármelyik iskolai vagy magán projektjüket adhatták elő a hallgatók, amelyet 

egy megadott tematika alapján kellett a zsűrinek bemutatni.  

Prezentáció felépítése: 

 Alapötlet bemutatása 

 Miért hasznos és kinek? 

 Tudomány vagy gyakorlat? 

 Jövőbeli tervek 

A felsorolt szempontok is mutatják, hogy a hallgatók nagy mozgásteret kaptak a prezentáció 

témáját illetően, de úgy kellett megvalósítaniuk, hogy megnyerjenek hozzá egy képzeletbeli 

„befektetőt”, akiket ez esetben a meghívott külső szakértők képviseltek. A befektetők 

hajlandóak voltak tudományos és nagyon gyakorlati problémák megoldására is „pénzt 

áldozni”. A prezentációkat egyesével értékelték és tanácsokat kaptak a részt vevő oktatótól és 

a zsűritől is.  

 

 

Időmenedzsment és tervezés a tudományos munkában és kutatásban 

 

Az előadás célja a hallgatók segítése az időgazdálkodás, a tudatos időtervezés és az ezekhez 

szükséges módszerek megismerésében és használatában. Részletesebben: 

 Az időgazdálkodás, vagyis idő biztosítása a szükséges és fontos tevékenységekre, az 

időfelhasználásra vonatkozó döntések meghozatala, fontosság/sürgősség sorrend 

eldöntése, betartása,   

 és a tervezés (jövőre vonatkozó tudatosság: felelősségtudat, önuralom, 

teljesítőképesség, rendszeretet fontosságának tudatosítása), valamint 

 eszközök és technikák megosztása a jobb munka- és életszervezéshez.  
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Mindezek különösen hasznosak, amikor új területen – mint a tudományos kutatás - törekszünk 

eredményre, miközben sok egyéb kötelezettség és más tevékenység versenyez az időnkért.  

A hallgatók megismerkedtek az objektív és szubjektív idő különbségével, valamint a „saját 

idő” jelentőségével. A tudatos időhasználat és a prioritások kezelésére szánt gyakorlatokat 

követően a tudományos munka célját, részeit, sorrendiségét, valamint feladatait gyűjtötték 

össze. A tudományos diákköri munka egyes lépéseinek tartalmát, időzítését, időtartamát és 

buktatóit is feltérképezték. Az időkerék elkészítése és az időrablók felderítése módot adott az 

egyéni gondolkodásra, hiba-ok keresésre és időtervezésre. A saját időszemélyiség 

felderítéséhez is közelebb kerültek a hallgatók, aminek segítségével megfejthető a múlthoz, 

jelenhez, jövőhöz való viszonyuk, és ezek hatása az időfelhasználásukhoz köthető 

döntéseikre.    

A kurzus ezen alkalmát a hallgatók hasznosnak találták, és sajnálták, hogy kevés hasonló 

témájú programmal találkozhatnak. 

 

 

Íráskészség fejlesztése és hivatkozások használata tudományos munkákban 
 

A képzés első felében a hallgatók a tudományos dolgozat írásához szükséges készségekkel 

ismerkedtek meg. Ennek keretében a hallgatók részletes információt kaptak arról, hogy a 

dolgozatban miként kell a bevezetést, az elméletet, a gyakorlatot és az összegzést megírni, 

illetve, hogy miként lehet a tudományos íráshoz szükséges készségeket elsajátítani. A 

választékos, tudományos írást elősegítő technikák (pl. szófordulatok, szakkifejezések, 

szinonimák, ellentettek használata) megbeszélésére is sor került. A képzés során a 

hallgatóknak íráskészség-fejlesztő feladatokat is meg kellett oldaniuk, amelynek során 

erősségeikkel és gyengeségeikkel is szembesültek. A képzés második felében a tudományos 

művekben alkalmazott hivatkozások részletes és alapos bemutatására került sor. Elsőként a 

szövegközi hivatkozások, majd ennek alapján az irodalomjegyzék összeállításának szabályait 

tárgyaltuk. A hivatkozásokkal kapcsolatban először az írott dokumentumokra (pl. könyv, 

folyóirat) történő hivatkozások rendjét ismerték meg a hallgatók. Külön tárgyaltuk az online 

elérhető forrásokra (pl. online folyóiratok, videók), illetve a szabadalmakra történő 

hivatkozások szabályait. A képzés külön kitért a hivatkozások speciális eseteire (pl. szerző 

vagy évszám nélküli források), valamint a „szó szerinti” és a „tartalmi” idézés közötti 

különbségek tisztázására is. A képzést a résztvevők által feltett kérdések megválaszolása 

zárta.   

 

 

Kutatásmenedzsment és érvelési technikák 

 

A felkészítő kurzus ezen alkalma arra koncentrált, hogy egy hallgató hogyan viheti végig az 

elképzelt kutatási tervét az alapötlettől a dolgozat megírásán keresztül az eredmények 

prezentációjáig. Milyen nehézségek merülhetnek fel, és milyen problémakezelési technikák 

alkalmazhatók az egyes helyzetekben. Mikor érdemes változtatni az eredeti elképzelésen, 

hogyan és mikor érdemes kompromisszumot kötni. Az egyes helyzetekben milyen érvelési és 

tárgyalási technikák a leghatékonyabbak.  
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Térkép- és ábrakészítés 

 

A kurzus elsősorban arra koncentrált, hogy területi relevanciával bíró kutatás/előadás során 

milyen eszközökkel lehet a leírt, elhangzott anyagot szemléltetni. A fő csapásirány a térképes 

megjelenítés volt, elsősorban a MAPINFO nevű térinformatikai program használatával, amely 

az előadásnak helyet adó teremben a hallgatói számítógépeken is elérhető volt. A kurzus 

során megbeszéltük azokat a fő szempontokat, amelyek a prezentáció, illetve a tanulmány 

készítésekor a sikeres szemléltetés alapjait adják. A megjelenítendő információtartalom 

kiválasztása, az információ sűrítése, a megjelenítés módszerének kiválasztása, ábrázolás-

technika, grafikai lehetőségek alkalmazása, illetve mindezek korlátai képezték a fő elméleti 

témát. Különválasztottuk, hogy mindezekből mely megoldások szerencsések egy tantermi 

előadás alátámasztására, egy kézirat on-line vagy papír alapú publikálására. A gyakorlati 

szakaszban a MAPINFO program segítségével készítettünk egy egyszerű kartogramot. A 

kurzus során természetesen utaltunk arra is, hogy más, jobban hozzáférhető számítógépes 

programok segítségével (Excel, World, grafikai programok, SPSS stb.) hogyan készíthetünk 

ábrákat, térképeket. 

 

"Tanácsaim a TMDK-ra" mini-prezi workshop 

 

A kurzus záró alkalmán kifejezetten a gazdasági témájú dolgozatok és előadások során 

gyakran felmerülő problémákat és azok megoldását tekintettük át egy interaktív workshop 

keretében. Ahol az oktató által összeállított problémákat és tanácsokat a hallgatók is 

kiegészítették a „brainstorming” technikát alkalmazva. És együtt megfogalmazták a „jó 

gyakorlatot”. Egy megadott témát („Tanácsaim a TMDK-ra) is prezentált egy önkéntes 

hallgató, ahol a saját csapatának fel kellett készítenie, hogy milyen hibákat kövessen el. A 

másik csapat hallgatóinak pedig észre kellett vennie azokat, és közösen megfogalmazni a 

javaslatokat.  

A kurzus tapasztalatait összegeztük és a jövőbeli kurzusokhoz az irányokat kijelölte néhány 

oktató 06.29-én.  

Tapasztalatok röviden:  

 jelenlegi témák megtartása, bővítése 

 kötetlenebb programok kínálata a TMDK-n való részvételre motivációként 

 bizonyos témák esetén több szünet a kurzuson 

 több csoportmunka, de a csoportok variálása 

 hivatkozások, plagizálás kérdésére még nagyobb hangsúly 

A kurzus oktatói:  

Dr Hardi Tamás, egyetemi docens, földrajz szakos tanár: a Széchenyi István Egyetem 

Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának és Regionális-Tudományi és 

Közpolitika Tanszékének oktatója, sok éves oktatási és TMDK konzulensi tapasztalattal. 

Szak- és érdeklődési területe a különböző térképek és egyéb földrajzhoz kapcsolódó ábrák 

készítése, így a legmegfelelőbb az ábra- és térképkészítés technikai elemeinek 

megtanításához. 
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Dr. Süle Edit, egyetemi docens, okleveles közgazdász, okleveles üzemmérnök: kutatási 

területe az idő és az időhöz való viszony, itthon és külföldön is számos kurzust tartott a 

témában. Mivel TDK konzulensként is több éves tapasztalattal rendelkezik, különösen 

indokolt, hogy az időmenedzsment, időkezelés témában tartson előadást a TMDK dolgozatot 

írni szándékozó hallgatóknak. 

Dr. Szőke Júlia, egyetemi adjunktus, okleveles közgazdász: több éves oktatói tapasztalattal 

rendelkezik, szakterülete az interkulturális menedzsment, de több éve tart 

stílusgyakorlatokhoz kapcsolódó kurzusokat. Számos magyar és idegen nyelvű cikk szerzője 

így különösen nagy gyakorlata van a különböző hivatkozási rendszerekben és szabályokban. 

Gombos Szandra, egyetemi tanársegéd, okleveles közgazdász: több éves oktatói és 

tehetséggondozási tapasztalattal rendelkezik. Számos hazai és nemzetközi versenyre készítette 

már fel a hallgatókat, minden félévben konzultál TMDK dolgozatokat. A Magyar 

Tehetséggondozási Társaság tagja. Fő kutatási és oktatási területe a marketing. 

Platz Petra, egyetemi tanársegéd, okleveles közgazdász: több éves oktatói és 

tehetséggondozási tapasztalattal bír, az idei és a két évvel ezelőtti OTDK-n is helyezést vagy 

különdíjat nyert a hallgatója. Számos nemzetközi verseny szervezője és koordinátora. 

Nemzetközi tanulmányi workshopokon és versenyeken szerzett tapasztalata különösen 

alkalmassá teszi, hogy a TMDK-n részt venni szándékozó hallgatókkal foglalkozzon, 

vitakészségüket és érvelési technikáikat fejlessze.  

 

HALLGATÓK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KONFERENCIÁN VALÓ RÉSZVÉTELE 

A TDK hallgatók számára idén lehetőség nyílt arra, hogy a pályázati program keretében hazai 

és nemzetközi konferencián részt vegyenek. A lehetőséget meghirdettük a TMDK helyi 

tavaszi fordulóján a gazdaságtudományhoz köthető szekciókban valamint a program 

keretében zajlott 24 órás felkészítő kurzus keretében is. Tapasztalataink szerint a hallgatók 

kevésbé voltak bátrak a jelentkezéskor. Így végül a konferencián való részvételre úgy voltak 

nyitottak, és vállalkozókedvűbbek, hogy lehetőséget kaptak a közös kutatásuk bemutatására, 

és annak különböző aspektusait fejtették ki egy-egy konferencián. Bár a legköltségesebb, de a 

leghasznosabbnak is a nemzetközi konferencián való részvétel bizonyult, hiszen egyrészt itt 

idegen nyelven adhatták elő munkájukat -ami nagyon hasznos és sok felkészülést igénylő 

volt-, másrészt rendkívül sok hasznos tanácsot és visszajelzést kaptak más egyetemek 

oktatóitól és gyakorlati szakemberektől. Informális úton ennek volt a legnagyobb 

"szájreklám" ereje. 

 

A konferenciákon részt vevő hallgatók:  

 

Somogyi Péter 

Szabó Krisztofer 

Vasáros Máté 
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A konferenciák, amelyeken részt vettek:  

 

Konferencia: Turizmus és Innováció - VIII. Nemzetközi Turizmus Konferencia 

Időpont: 2016. 04.04.  

Helyszín: SZE Apáczai Csere János Kar, 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 42. Dr. Barsi Ernő 

Díszterem 

Előadás címe: Kreativitás és történelem - A városmarketing tanulságai egy hazai kisváros 

példáján 

 

Konferencia: Ifjúság-Jövőképek Tudományos Konferencia 

Időpont: 2016.06.15.  

Helyszín: Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, 9026 Győr 

Egyetem tér 1.  

Előadás címe: Városmárkázás a gyakorlatban 

 

 

Konferencia: International Journal of Arts and Sciences  

Időpont: 2016.06.21.24. (részvétel a 06.21 előadás napon és a 06.20-i városmarketing 

megbeszélésen) 

Helyszín: Sirius Conference Centre, 21 brunhamstrasse, 81249 München, Németország 

Előadás címe: City branding for residents and tourists- in case of a Hungarian town Sümeg 

 

Rövid hallgatói beszámoló a konferenciákról: 

 

Turizmus és Innováció - VIII. Nemzetközi Turizmus Konferencia, Győr 2016. 04.04.  

 

„Hosszú nap volt, 9 órakor a regisztráció után, több konferencia résztvevővel beszélgettünk, a 

plenáris ülés 10-12-ig tartott. A szekciós előadásokon már kicsit kevesebben voltak. 

Utolsónak, kilencediknek voltunk beosztva és a tervezettől később kerültünk sorra, így 

szellemileg kicsit fáradtak voltunk már. A technika teljesen ellenünk volt, a prezi több perc 

küszködés árán indult csak el, de ennek ellenére nagyon jól elbeszélgettünk a résztvevőkkel a 

témáról és az eredményeinkről. Megdicsérték az előadásmódunkat (kaptunk építő kritikát is), 

és érdekelte őket a munkánk, remélik, hogy a téma kidolgozása nem marad annyiban, és 

megállja magát több tudományos rendezvényen is. Összességében jó volt az esemény, több 

következtetést is levontunk magunknak egy következő alkalom esetére.” 

Szabó Krisztofer 

 

Ifjúság-Jövőképek Tudományos Konferencia, Győr 2016.06.15.  

 

„Sikeresen zárult a nap, ez a konferencia jobban sikerült mint vártuk, és a technika sem 

babrált most ki velünk. Az előadásunkat nagyon megdicsérték, kiemelték, hogy nem 

izgultunk, jól pörgött és a kérdésekre, megjegyzésekre is "frappáns válaszokat adtunk".  

Számunkra külön öröm volt, hogy több egyetemi oktató is jelen volt, hallottak minket, és 

további bátorítást kaptunk mindenkitől! A szekcióülések utáni zárórendezvényen 

dékánasszony megemlítette a mi előadásunkat is, amely plusz elismerés számunkra, és 

többekkel is alkalmunk volt beszélni jövőbeli célokról, mesterképzésről, stb..”  

Szabó Krisztofer 
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International Journal of Arts and Sciences, München 2016.06.21. 

 

Tárgya: 2016. június 21-24-ig Münchenben tartott International Journal of Arts and Sciences 

konferencián részvétel és előadás tartása a Gombos Szandra, Somogyi Péter, Szabó Krisztofer 

és Vasáros Máté által készített „City branding for the residents and the tourists in the case of 

a Hungarian town, Sümeg” című tanulmányt előadva. 

Célja: A legújabb váromarketing trendek megismerése, a téma szakértőivel folyó eszmecsere, 

a hallgatók konferencián való megmérettetése, idegen nyelvű előadói kompetenciák 

fejlesztése.  

Eredménye: A hallgatók érdekes poszter előadásokat, és prezentációkat hallgattak meg a 

világ számos részéről üzleti, technológiai és társadalomtudományi területekről egyaránt. 

Érdekes volt például a namíbiai kimerült bányák talajának problémáiról, az iraki feudális jog 

konfliktusairól, valamint a dél-afrikai sportágak és a politika kapcsolatáról szóló előadás.  

A „City branding for the residents and the tourists in the case of a Hungarian town, Sümeg” 

prezentáció elnyerte a résztvevők tetszését, főképpen az egyedi témának köszönhetően, és a 

Prezi alkalmazás használatáért is dicséretet kaptunk. Számos külföldi egyetem képviselőivel, 

és kutatóval ismerkedtünk meg Törökországból, Namíbiából, Dél-Afrikából, Japánból, és 

számos más országból.  

Június 20-án szakmai megbeszélés Juanita Villena-Alvarez kutatóval Beaufort városából.  

Szabó Krisztofer, Vasáros Máté és Somogyi Péter beszámolója alapján lerövidítette és 

szerkesztette: Gombos Szandra 

 

 

A pályázat célja volt, hogy serkentse a hallgatók körében a tudományos munka (legfőképpen 

a TMDK) iránti lelkesedést, kedvet, és az ebben való részvétel szintjét megnövelje, A 

program elérte célját, de meglepő módon legnagyobb hatását informális úton fejtette ki. A 

felkészítő kurzusok egyes alkalmain elhangzottakat már a helyi TMDK egyes szekcióiban is 

viszonthallottuk, de nem feltétetlenül attól a hallgatótól, aki részt is vett a képzés adott 

alkalmán. Tehát a hallgatók egymással is megosztották az általuk hasznosnak tartott tippeket, 

trükköket, tudást. Ez a hatás különösen érezhető volt az ábra-és térképkészítés kapcsán. A 

hallgatók félve mertek a konferencia részvételre jelentkezni, így végül a céloknak 

megfelelően 3 hallgató vett részt nemzetközi és hazai konferenciákon, de mindhárom 

alkalommal mind a három hallgató együtt vett részt. Végül a sikeres konferencia 

részvételeknek köszönhetően (a hallgatók számos tudományos és vállalati lehetőséget 

kaptak), azokról hallva már más hallgatók is érdeklődtek, hogy lesz-e a következő évben is 

ilyen lehetőség a TMDK kutatást folytató hallgatók számára. A bevont hallgatók elégedettek 

voltak, a képzésen és a konferenciákon is lelkesek és ügyesek voltak, és akik erre a félévre 

nem tudták befejezni a TMDK munkájukat, az őszi fordulón fogják alkalmazni és bemutatni a 

tanultakat. Mindhárom konferencia részvételhez kapcsolódóan meg fog jelenni publikáció, ez 

azonban a szokásoknak megfelelően a tervek szerint az őszi félévben fog megtörténni. 
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Néhány fotó:  
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Győr, 2016. július 15.  
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