
 

2016. évi Tavaszi 
Kari Tudományos Diákköri Konferencia 

Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

Konferencia kötet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar 
Veszprém 

2016 



Tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia 2016. április 20. 

Pannon Egyetem Veszprém 

 
 
 
 

A 2016. évi Tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia 
Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

Veszprém 

Konferencia kötet 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kötetet szerkesztette: 
Dr. habil. Kosztyán Zsolt Tibor 

 



Tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia 2016. április 20. 

Pannon Egyetem Veszprém 

 

Tartalomjegyzék 

 

Tartalomjegyzék ................................................................................................ 2 

Program ............................................................................................................ 3 

Részletes program, összefoglalók ....................................................................... 4 

Gazdaságtudományi Tagozat .......................................................................... 5 



Tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia 2016. április 20. 

Pannon Egyetem Veszprém 

 3

Program 

 

08.30-09.00: Regisztráció (A épület előtere) 

09.00-09.15: Zsűri megbeszélése 

09.15-12.00: Gazdaságtudományi Tagozati ülés (A/204) 

13.00-13.30: Eredményhírdetés (A/204) 
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Részletes program, összefoglalók 
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Gazdaságtudományi Tagozat 

Helyszín: A/204 

Időrend 

09:15 Marton Ádám 
A fiskális konszolidáció tanulságai az EU28 
tagállamaiban 

09:40 Szenteleki Eszter 
A szélenergia nemzetközi idősor-trendjei, a hazai 
üzemeltetők eredményessége 

10:05 Zaránd Szilvia 

A szén-dioxid kibocsátás, a környezetvédelmi 
beruházások és a környezeti adók volumenének 
összefüggés vizsgálata Magyarországon, 2003 és 2014 
között 

10:30 Harsányi Henrietta 
A magyar kis- és középvállalkozások 
nemzetköziesedése, helytállásuk a nemzetközi 
piacokon 

10:55 Lizanecz Kitti 
A budapesti szállodák problémakezelési stratégiája az 
online értékelési és foglalási felületeken 

11:20 

Tóth Virág Judit, 
Zsibrita Bettina,  
Szalay Karolina 

Egészségturisztikai fogyasztási szokások 
feltérképezése a Spirit Hotel Thermal Spa***** 
termékbevezetésének sikeressége céljából 
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Gazd  
 

A fiskális konszolidáció tanulságai az EU28 tagállamaiban  
 

Marton Ádám 
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA 

 
Témavezető: Dr. Halmai Péter 

Hogyan alakulnak a kínai gazdaság nehézségei és jövőbeni kilátásai? Merre mozdul el az 
olajár a világpiacon? Milyen hatást fog gyakorolni a világgazdaságra a Federal Reserve által 
decemberben megkezdett restriktív monetáris politika? Ezek mind olyan kérdések, melyek 
jelentősen befolyásol(hat)ják a világgazdaság helyzetét és növekedési kilátásait. Egy 
hasonlóan aktuális tényezőről azonban sokkal kevesebb szó esik.  

A fejlett gazdaságokban az utóbbi évtizedekben jelentősen megnövekedett a GDP-hez 
viszonyított államadósság aránya. Napjainkban ez leginkább az Európai Uniót érinti 
érzékenyen. A tagállamok költségvetési pozíciói és adósságrátái azonban a 2008-as 
pénzügyi krízis kirobbanása óta folyamatos negatív behatásoknak vannak kitéve. Ezek 
között említhetőek a bankkonszolidációs intézkedések, a gazdaságélénkítő csomagok, a 
2010-es szuverén adósságválság okozta turbulenciák, az európai növekedési modell 
eróziójából fakadó hátrányok, valamint a jelenleg is folyamatosan súlyosbodó 
menekültválság is. A jelenlegi fiskális pozíciók azonban hosszú távon nem tarthatóak, 
ugyanis az elkövetkező években/évtized(ek)ben számos előre látható – az európai 
társadalom idősödése, az éghajlati változások negatív következményei – és váratlan 
esemény is bekövetkezhet. Ezek kezeléséhez, s a súlyos gazdasági visszaesés elkerüléséhez 
elengedhetetlen a megfelelő fiskális tér biztosítása. Az EU28-ban az adósságráta aránya 
2015-ben elérte GDP 93,5%-át. 

A dolgozat központi témája a fentiekkel összhangban a fiskális konszolidáció kérdésköre a 
válság óta eltelt években az Európai Unió 28 tagországában. A kutatómunka egyik célja a 
fiskális fenntarthatóság és konszolidáció részletes elméleti keretrendszerének definiálása, 
rendszerezése az alapvető fogalmak, összefüggések és modellek meghatározásával.  

A fő célkitűzések közé sorolható a krízist követő években az egyes tagállamok által 
alkalmazott kiigazító intézkedések rendszerezése és összehasonlítása, továbbá homogén 
országcsoportok körvonalazása az egyes államok válságkezelési intézkedései alapján, s az 
egyes sikeres fiskális konszolidációs programok, valamint azok összetevőinek 
determinálása is. 
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Gazd 
 

A szélenergia nemzetközi idősor-trendjei, a hazai üzemeltetők 
eredményessége 

Szenteleki Eszter 
  Műszaki menedzser BSc 

Témavezető: Dr. Banász Zsuzsanna 

A dolgozat témája a megújuló energiaforrások közül a szélenergiából nyert villamos-energiával 
foglalkozik, szekunder statisztikák alapján. 

A kutatás nemzetközi szinten 40 ország 1997-2014 közti (18 évre vonatkozó) szélerőmű-
kapacitásának idősorát vizsgálja. Ezek analitikus trendjeire fókuszálva a tanulmány megállapítja az 
országban telepített szélturbinák teljesítményéről egyrészt azok exponenciális függvénnyel való jó 
jellemezhetőségét, másrészt azt, hogy erős kapcsolatban áll a GDP-vel. 

A kutatás hazai része a Magyarországon található szélerőművek üzemeltetőinek (engedélyeseinek) és 
legnagyobb beruházóinak beszámolóit összegyűjtve, azok nyereségességének könnyű 
kimutathatóságát feltételezte. Azonban ezt az üzemeltetőkről nem lehet egységesen kijelenteni, a 
legnagyobb beruházókról viszont igen. 
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Gazd 
 

A szén-dioxid kibocsátás, a környezetvédelmi beruházások és a 
környezeti adók volumenének összefüggés vizsgálata 

Magyarországon, 2003 és 2014 között 

Zaránd Szilvia 
Pénzügy és számvitel BA 

Témavezetők: Dr. Molnárné Barna Katalin, Rochliztné Sajben Ágnes 

A környezetvédelmi és energiapolitikai problémák napjainkban egyre nagyobb kihívást 
jelentenek mind a vállalatok mind a társadalom számára. A klímaváltozás, a légszennyező 
anyagok és az üvegházhatású gázok kibocsátásnak kezelése, valamint mérséklése hatalmas 
feladatot ró a világ országaira. A társadalom értékrendjében egyre nagyobb elvárásként 
jelenik meg a környezetvédelem, valamint az ahhoz kapcsolódó magatartás, hiszen a fejlett 
és a fejlődő országokat egyaránt érinti többek között a légszennyezés problémája is. 

Kutatómunkám a légszennyező anyagok és az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
vizsgálatára irányult, hazai viszonylatban. Ezen belül is kiemelten a szén-dioxid (CO2) 
kibocsátást vizsgáltam részletesebben, annak okán, hogy a klímaváltozás egyik fő 
okozójának a légkörbe jutott szén-dioxid növekvő mennyiségét tekintik a hazai és 
nemzetközi szakértők.  

A témakör elemzésekor a környezetvédelmi beruházások és a környezetvédelmi adók 
mértékének, volumenének változását, valamint ezek esetleges összefüggését vizsgáltam a 
szén-dioxid kibocsátás tekintetében.  

A vizsgálatok során a KSH által nyilvánosan rendelkezésre álló, a 2003 és 2014 év közötti 
időintervallumra vonatkozó idősorokból dolgoztam. Az elemzésekhez egyszerű statisztikai 
eszközök (viszonyszámok és együttes alkalmazásuk, átlagok) mellett az idősor-elemzés, a 
regresszió-analízis és az egytényezős variancia-analízis módszerét alkalmaztam.  

A légszennyező anyagok közül egyértelműen a szén-dioxid kibocsátás a 
legmeghatározóbb. Arányváltozás számszerűsítésével azonban az is kimutatható, hogy bár 
a légszennyező anyagok kibocsátott mennyisége nőtt a vizsgált időszakban, azon belül a 
szén-dioxid kibocsátás súlya, mintegy 10%-kal csökkent. Ez a tendencia szektoriálisan is 
megfigyelhető, az ipar kivételével. Ide tartozik a feldolgozóipar, a bányászat és kőfejtés, 
valamint a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás és légkondicionálás nemzetgazdasági ág. Ezen 
szektorban ugyanis 2012-től ismételten növekedés figyelhető meg, amely növekedés azért 
is aggasztó, mert a szén-dioxid kibocsátás 55%-át a három említett nemzetgazdasági ág 
adja.  

A nemzetgazdasági ágak között nemcsak a szén-dioxid kibocsátás, hanem a 
környezetvédelmi beruházások nagysága esetén is kimutatható a statisztikailag igazolható 
különbség. A közigazgatás, a vízellátás mellett a feldolgozóipar az az ágazat, ahol a többi 
ágazathoz viszonyítva magasabb a környezetvédelmi beruházások mértéke (átlagosan 
16%). Azonban a tendenciát vizsgálva az is megállapítható, hogy néhány nemzetgazdasági 
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ág kivételével (a feldolgozóipar is ide tartozik) csökken a környezetvédelmi ráfordítások 
mértéke a vizsgált évek viszonylatában. 

A kibocsátott szén-dioxid mennyiség és a környezetvédelmi beruházások között 2013-ban 
nem mutatható szignifikáns kapcsolat a nemzetgazdasági ágazatok esetén, annak ellenére, 
hogy ezek a beruházások a környezet terheltségét hivatottak csökkenteni pl. a levegő-, a 
víz tisztaságának megőrzése érdekében. A tévhittel ellentétben azonban a környezeti adók 
befizetésével a környezetvédelmi beruházások nem „cserélhetők” le, hiszen az adók a 
környezetszennyezés csökkentésében, míg a beruházások annak megelőzésében játszanak 
fontos szerepet. 

Kulcsszavak: klímaváltózás, szén-dioxid kibocsátás, környezetvédelmi beruházások, 
környezeti adók, összefüggés vizsgálat 
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Gazd 
 

A magyar kis- és középvállalkozások nemzetköziesedése, 
helytállásuk a nemzetközi piacokon 

Harsányi Henrietta 
Nemzetközi gazdálkodás BA 

Témavezető: Neumanné Dr. Virág Ildikó 

Dolgozatom tárgyának kiválasztása nemcsak abból ered, hogy a hazai vállalatok 
nemzetköziesedése jelentős kérdés mind a tudományos kutatás, mind pedig a 
vállalatvezetési gyakorlat számára, hanem személyes érdeklődésemből is, tekintve hogy 
tanulmányaim során megismerhettem különböző országok nemzetgazdaságát. 

"A globalizációt lehet szeretni, lehet utálni, egy dolgot nem lehet csak nem tudomásul 
venni realitásait, azt, hogy ebben a globalizált világban élünk, és itt kell eredményesen 
tevékenykednünk."(Rolek Ferenc - vezérigazgató helyettes, Budapest Bank) 

Munkámban először röviden bemutatom a hazai kis- és középvállalati szektor jellemzőit, 
majd a nemzetközi piacra való kilépés lehetőségeit, kitérve az innovációs tevékenységekre, 
a versenyképességre, valamint a finanszírozási forrásokhoz való hozzájutásra, hiszen a 
megfelelő tőkeszerkezet nélkül a vállalat nemzetköziesedése könnyen kudarcba fulladhat 

Mindezek után az Európai Uniós, majd a magyarországi fejlesztési politikákat mutatom 
be, hiszen ez a vállalati szektor van a legjobban kiszolgáltatva a piaci, környezeti és jogi 
változásoknak, így különösen fontos a támogató rendszerek felépítése, a támogatásokhoz 
való hozzájutás megkönnyítése, valamint a piaci negatív hatások tompítására irányuló 
intézkedések. 

Ezt követően pedig a nemzetköziesedés modelljeinek bemutatása és rendszerezése után 
vezetem elő saját kutatásomat, amelyben a jelenlegi helyzetet vizsgálom meg. 8 ország kis- 
és közepes vállalkozói szektorának export-import adatainak elemzésével arra kerestem a 
választ, hogy vajon a hazai szektor melyik más állambeli vállalkozásokkal mutat 
hasonlóságokat, illetve hogy ezen hasonlóságok érződnek e a vizsgált országok egész 
gazdaságára vonatkoztatva is. 
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Gazd 
 

A budapesti szállodák problémakezelési stratégiája az online 
értékelési és foglalási felületeken  

 
Lizanecz Kitti 

Turizmus-Vendéglátás BA 

Témavezető: Dr. Gyurácz-Németh Petra 

 

A szolgáltatások online elérhetősége jelentősen megnöveli és kiterjeszti a szálláshelyek 
értékesítési lehetőségeit, így a foglalás bárhol, korlátlanul elérhető.  

Kutatásom alapja ebből a tényből kiindulva a szállás szolgáltatók online imázs építésének 
vizsgálata; ezen belül pedig az ott megjelent panasz és vendégértékelés kezelési stratégiája. 

Az elemzésem során a nemzetközi szállodaláncok hazai képviseleteit vizsgáltam. A 
konkrét mintavételi egység azok a budapesti belvárosi szállodalánc tagok, amelyek 
elnyerték a TripAdvisor Travellers’ Choice 2016 díját. 

Dolgozatom célja, hogy bemutassam e szállodák interneten keresztül érkezett 
értékelésekre adott válaszadás, és esetleges panaszkezelés módszerét és ennek fontosságát. 
A kutatás kiterjed az értékelések válaszainak tartalmai és formai követelményeire. A 
szállodák tevékenységét elsősorban a független értékelő és foglalási oldalakon vizsgáltam, 
ahol a szálláshelyek korlátozottabbak az értékelések szerkeszthetőségének szempontjából. 

Vizsgálatom során online kérdőívet küldtem el a díjazott hotelek nagy részének, de 
személyes interjút is készítettem szállodákkal. 

Az említett értékelési és foglalási platformokon jól megfigyelhető, hogy a szálláshelyek 
egyre többet foglalkoznak a vendégek visszajelzéseivel, pozitív tapasztalataikkal vagy 
negatív kritikáikkal. A kommentek kezelése mára beépült a szálloda napi feladatkörébe, 
továbbá ezek feldolgozása és elemzése rávilágít a szálloda gyengeségeire és erősségeire. 
Hatékony politika kialakítása ezen a működési területen erősen vendégelégedettség javító 
hatású. 
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Gazd 
 

Egészségturisztikai fogyasztási szokások feltérképezése a Spirit 
Hotel Thermal Spa***** termékbevezetésének sikeressége céljából 

 
Szalay Karolina, Tóth Virág Judit, Zsibrita Bettina 

Turizmus-vendéglátás BA 

Témavezető: Dr. Gyurácz-Németh Petra 

 

Kutatásunk alapvető célja az adott szálloda, a Spirit Hotel Thermal Spa***** által 
bevezetett új gyógyászati termék piaci igényfelmérése volt. Ehhez szükségesnek tartottuk 
felmérni a magyar és az osztrák egészségturizmust, mivel az osztrák piac jelentős szerepet 
játszik a hotel vendégforgalmában, illetve a fő versenytársakat is Ausztriában 
azonosítottuk be. Adatgyűjtéshez kérdőívet készítettünk, melyet szakmai oldalakon 
tettünk közzé. Kutatási kérdésünk megválaszolásához interjúkat is készítettünk. 
Válaszadóinkat azon csoport körből választottuk, akik a termék jövőbeni vásárlói lehetnek 
majd.  

A kutatási eredmények azt mutatják, hogy az embereket egyre jobban érdekli az 
egészségük. Mindezt az tükrözi, hogy megváltoztatják az étkezési szokásaikat, más 
termékeket vásárolnak, illetve fogyasztanak és aktívabb életet élnek. A pozitív irányba 
történő változásoknak köszönhetően, úgy gondoljuk, hogy az embereknek igényük lesz 
hasonló szolgáltatásokra, mint amit a Spirit Hotel Thermal Spa***** is kínál. A 
dolgozatunk célja mindezek alapján megállapítani a szálloda új termékére való keresletet, 
hogy a Spirit Hotel Thermal Spa***** által összeállított különféle állapotfelméréseket és az 
erre épülő kezeléseket tartalmazó csomagra előreláthatólag milyen igény lesz és, hogy 
érdemes lesz-e bevezetni. 
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