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A Tudományos Diákköri munka (TDK) célja a hallgatók és az oktatók kö-
zötti kutatói együttműködés elősegítése, illetve lehetőség hallgatók számá-
ra tananyagon kívüli, tudományos alkotói tevékenység végzésére. A munka 
során a hallgatók az oktatók szakmai útmutatásával egy adott témakörben 
kutatást végeznek. Az oktatók minden oktatási év elején meghirdetnek TDK 
témákat, amelyek közül választani lehet. Természetesen saját ötletekkel is 
meg lehet keresni az oktatókat, akik készségesen segítenek abban, hogy az 
ötletből „valóság” legyen.

A tudományos diákköri munka lehető-
séget biztosít a hallgatók számára, hogy 
elmélyedjenek egy-egy témakörben, ta-
pasztalatot és rutint szerezzenek a kuta-
tási módszerekben, tanulmány-írásban, 
prezentálásban. Bekapcsolódhatnak a 
tanszékeken folyó, hazai és nemzetközi, 
elméleti és gyakorlati kutatómunkákba, 
illetve a karon folyó projektekbe.

Egy sikeres TDK szereplés ösztöndíj-, illet-
ve publikálási lehetőségeket jelenthet, a 
mesterszakos hallgatók kiválthatják vele 
a diplomadolgozatot, valamint az önélet-
rajzban sem mutat rosszul.
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Az elvégzett munka egy fontos állomásaként szélesebb körben való bemuta-
tást és megmérettetést tesz lehetővé az Országos Tudományos Diákköri Kon-
ferencián való szereplés. A munka eredményeinek ismertetése mellett lehe-
tőség van a többi résztvevő – több száz egyetemi hallgató az ország minden 
részéből és a határon túlról – kutatásainak megismerésére, kapcsolatépítésre. 

2021. március 29-31. között a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgaz-
daságtudományi Karán rendezik meg a XXXV. Országos Tudományos Diák-
köri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekcióját. Karunk hallgatói közül 

többen kutatásukkal lehetőséget nyertek az országos for-
dulón való részvételre.  

Ha valaki még bizonytalan, hogy belevágjon-e egy TDK 
kutatásba, javasoljuk, jöjjön el egy egyetemi, vagy kari 
TDK konferenciára, és élje át a TDK „feelinget”. 

TIÉD A

DÖNTÉS,

KÉPES VAGY RÁ!
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ANTAL BIANKA  
Antal Biankának hívnak, 23 éves hallgató vagyok a 
Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán.

2016 őszén kezdtem meg a tanulmányait gazdálkodási 
és menedzsment felsőoktatási szakképzés keretein be-

lül, majd ezt folytattam alapszakon is, most pedig végzős 
vagyok.

Eddigi tanulmányaim során részt vettem kutatásokban, szerepel-
tem versenyeken és lehetőségem nyílt egy konferenciára is eljutni. Tulaj-

donképpen ez volt az a konferencia, ami megalapozta jelenlegi kutatásom témáját. A 
konferenciára írt cikk témája a női vállalkozók, vállalkozó nők voltak, melynek kidol-
gozását témavezetőmmel közösen végeztem.

A témaválasztáshoz nagyban hozzájárultak a vállalkozói élettel kapcsolatos szemé-
lyes tapasztalataim, élményeim, hiszen két vállalkozó szülő gyermeke vagyok három 
testvéremmel együtt.

Manapság rengeteg embert foglalkoztat a vállalkozás lehetőségének 
kérdése, vagy azért, mert vállalkozó akar lenni, vagy azért, mert vállal-
kozónál dolgozik.

Általánosságban, ha meghalljuk azt a szót, hogy „vállalkozó”, egy férfi 
személyt képzelünk magunk elé. Azonban egyre több női vállalkozó 
jelenik meg a munkaerőpiacon, továbbá szerepük egyre erősödni fog 
a folyamatosan és gyorsan változó gazdasági körülményeknek, a tech-
nológiai fejlődésnek, és a média hatásának köszönhetően.

Tudományos kutatásom célja, hogy különböző nézőpontokból rávilá-
gítsak a nők speciális helyzetére, a családban betöltött szerepük, és 
a gyermekneveléssel járó plusz feladatok tükrében. Kíváncsi vagyok, 
hogy mennyivel könnyebb vagy nehezebb nőként vállalkozói pályára 
lépni. Úgy gondolom, hogy a mai világban igenis fontos, hogy foglal-
kozzunk a nők helyzetével a vállalkozói szférában.
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The research topic was built considering the potential in regional per-
spective of Industry 4.0 (I4.0+). The major objective of the study was 
to provide an accessible tool that enables to support regional decisi-
on-making as well as allows to monitor progression towards the suc-
cessful adaption of I4.0 concept.

A regional I4.0-specific indicator system was built based on open data: 
(1) open governmental data; (2) alternative metrics like the number 
I4.0 related publications; (3) the number of news related to economic 
and industrial development. Indicators are measure at NUTS 2 statis-
tical regional level. Their relations were analysed by the Sum of Ran-
king Differences (SRD) and Promethee II method. The developed I4.0+ 
readiness index shows correlation with regional economic as well as 
innovation and competitiveness indexes, which indicates the impor-
tance of boosting regional I4.0 readiness.

My name is Tímea Czvetkó, I am studying Research 
and Innovation Management as a postgraduate stu-
dent at the University of Pannonia.

My major motivation of participating in TDK is to 
have a better insight of current research ideas, as well 
as gain skills to present topics and solutions related to 
global issues.

I believe that the conscious formation of the future begins 
with knowledge generation for which this competition provi-
des an effective platform.

CZVETKÓ TÍMEA  
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GÁL HENRIETTA 
Gál Henrietta vagyok a veszprémi Pannon Egyetem 
végzős, turizmus-vendéglátás szakos hallgatója.

Érdeklődési köröm a szakon belül elsősorban a szál-
lodaipar területére terjed ki, melyre egész korán fény 
derült. Balatoni gyerekként szerettem megcsodálni a 

tó partján felsorakozó szállodákat, elképzelni, hogy be-
lépek a hatalmas, impozáns épületbe és bejárom minden 

apró zugát.

A tudományos gazdasági témákat tekintve nem emlékszem, 
hogy bármi más jobban érdekelt volna a szállodák világánál, azok 

komplex működésénél, és a „színfalak mögötti” életénél.

Mindemellett egy természethez közel álló, a környezetvédelmi ügyeket szívén viselő 
egyénnek tartom magam. Ennek eredményeképpen került az iparág kutatási terü-
letem középpontjába, és született meg fő témája: a környezetvédelem helyzete a 
luxusszállodák körében.

Kutatásom célja, hogy feltárjam a luxus és környezetvédelem egy-
más mellett, egyensúlyban való létezésének lehetőségét egy szálloda 
falain belül. Röviden ismertetem a fenntarthatóság fogalmát, annak 
egyik alapkövére helyezve a hangsúlyt, a környezetvédelemre. Kifej-
tem, hogy napjainkban melyek azok a földi elemek, melyek leginkább 
ki vannak téve a környezetszennyezésnek, különös tekintettel az ipar-
ágra. Ismertetem azokat a szállodák által lehetséges előrelépéseket, 
melyek a környezetvédelmet szolgálják. Szó van a luxus definíciójá-
ról, annak szerepéről és funkciójáról a szállodaiparban.

A gyakorlati részben feldolgozom a luxusszállodák szakembereivel 
folytatott mélyinterjúk eredményét, összevetve egy általam megfo-
galmazott esettanulmány következtetéseivel, majd személyes javas-
latokat teszek a témában felmerült problémák megoldására.
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Juhász Anna vagyok, turizmus-vendéglátás szakos, 
végzős hallgató.

Tanulmányaimat 2016-ban FOKSZ-os hallgató-
ként kezdtem, de hamar rájöttem, hogy még töb-
bet szeretnék tanulni a szakmáról, ezért alapszakon 
folytattam a tanulmányaimat. Jövőbeni terveim közt 
szerepel, hogy mesterképzésen vagy szakirányú to-
vábbképzésen bővítsem tovább ismereteimet.

Lassan egy éve az Egyetemi Kollégiumi Irodán dolgozom. Sza-
badidőmben szívesen sportolok, és amennyiben a lehetőség adott, 
szívesen veszek részt az egyetemi evezős csapat edzésein is, ugyanis fontosnak tar-
tom, hogy éljünk az egyetemi sport adta lehetőségekkel.

Dolgozatom témája a meglehetősen sokrétű, ugyanakkor megosztó 
sötét turizmus, amely hírhedt bűncselekmények, katasztrófák, hábo-
rúk vagy éppen népirtások helyszíneinek meglátogatására épül.

A sötét turizmus gyakran erős reakciót vált ki a maga nem mindenna-
pi hátterével, de nem szükségszerűen a halálról és a tragédiákról szól, 
a történelem feltárásában és az ismeretterjesztésben is nagy jelentő-
séggel bír a látogatók számára.

Ezen attrakciók etikus módon történő bemutatása a turistákat is arra 
sarkallhatja, hogy felelősen viselkedjenek.

A sötét turizmus úti céljainak felkeresése értékes módszer lehet a 
napjaink társadalmára is kiható rémtettek megismerésében. Egy téma 
lehet sötét, de ez nem jelenti azt, hogy meg is kell róla feledkeznünk. 
A sötét turizmus mögött meghúzódó nevelő szándék segíthet okulni 
a múltbéli szerencsétlenségekből, hogy azok ne fordulhassanak elő 
többé.

JUHÁSZ ANNA  
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A kutatási témámnak a vállalati CSR tevékenységeket választottam, 
mert ezzel a témakörrel tudtam leginkább azonosulni.

A nagyvállalatoknak méretükből, széles érintetti körükből, és jelen-
tős befolyásolási képességükből adódóan politikai szerepe van. Éppen 
ezért nagyon fontos az, hogy a vállalatok szerepet, felelősséget vállal-
janak olyan ügyekért, amely a társadalom számára hasznos és amire 
szükség van.

És mely tevékenységek szolgálhatnák jobban az emberiséget, mint az 
egészségtudatosság érdekében tett intézkedések?

A dolgozat vizsgálódásának középpontjába az élelmiszer kereskedelmi 
vállalatok és az ő CSR tevékenységeik kerültek, és kérdőív segítésével 
arra derítettem fényt, hogyan viszonyulnak a vásárlók bizonyos CSR 
tevékenységekhez, befolyással vannak-e a mindennapjaikra, életvite-
lükre, fogyasztási szokásaikra, és ha igen, milyen mértékben.

KEREKES DOROTTYA 
Kerekes Dorottya vagyok 23 éves, veszprémi lakosú 
egyetemista és a Pannon Egyetem gazdálkodási és 
menedzsment szakának végzős hallgatója.

Amikor ezt a szakot választottam, nem tudtam bizto-
san, hogy a közgazdaságtan mely ága érdekel legin-

kább, itt viszont nagyszerű lehetőség nyílt arra, hogy 
minden szakterületbe belekóstoljak egy kicsit. Az évek 

során arra jöttem rá, hogy inkább a humánusabb és gya-
korlatiasabb tantárgyak tetszenek, mint amilyen a marke-

ting, a HR, az értékesítés és a logisztika. 

Szakmai gyakorlatomat HR asszisztensként végeztem egy multinacionális vállalatnál. 
Itt nyílt rálátásom ténylegesen arra, hogy mekkora szerepe van a szervezetek életé-
ben a megfelelő humán erőforrás menedzsmentnek, a kommunikációnak, az alkal-
mazottakkal és társadalommal való törődésnek.
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Kiss Réka vagyok, a Pannon Egyetem turizmus-ven-
déglátás BA végzős hallgatója.

Egyetemi éveim színesebbé tételéért fél évet töltöt-
tem Erasmusszal Olaszországban, szakmai gyakor-
latot végeztem Montenegróban, részese voltam egy 
görögországi tanulmányútnak, valamint a HÖK Kül-
ügyi Bizottság mentoraként segítettem a külföldi hall-
gatók integrálását. Emellett az egyetemi evezős csapat 
tagjaként a sport elhivatott szerelmese vagyok.

2018-tól több kutatás tagjaként oktatóink munkáját igyekszem 
támogatni, valamint jelenleg a GTK Dékáni Titkárság demonstrátoraként tevékeny-
kedem.

A 2019/2020-as őszi szemeszterben TDK dolgozatom III. helyezést ért el, melyben 
intézményi szinten vizsgáltam a külföldi hallgatók integrációs folyamatait. Idén ezt a 
témát szeretném továbbvinni.
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Kutatási témám a „Nemzetköziesedés és az oktatási turizmus kapcso-
lata” címet viseli. Napjaink nemzetközi környezetében az internacioná-
lis aspektusban megszerzett tudás elengedhetetlen tőke, és a modern 
kori turizmus ennek biztosításához megfelelő teret kínál. Így jelenik 
meg az oktatási turizmus is, mint posztmodern turisztikai irányzat. Ez a 
folyamat nem csupán a hallgatók számára nyújt tudást és kompetenci-
át, hanem az egyetemek versenyképességét és az oktatás színvonalát is 
növeli. A külföldi hallgatók ideiglenes tartózkodásával járó költségek, 
bevételek bár még nem mérhetőek pontosan, azonban jelentős ha-
tással vannak a városok turisztikai gazdaságára. Keresletük, turisztikai 
igényeik és magasabb költési hajlandóságuk meghatározza a kínálatot. 
A dolgozat vizsgálja az oktatási turizmus meglétét Veszprémben, a kül-
földi hallgatók integrációjának folyamatait intézményi szinten, és nem 
utolsó sorban segít behatárolni a felsőoktatás nemzetköziesedéséhez 
hozzájáruló főbb tényezőket.

KISS RÉKA   



Dolgozatomban a Dunaújvárosban működő Építészeti Emlékek Tanút-
jának fejlesztési lehetőségeit vizsgáltam. Célom a már meglévő tanös-
vény színesebbé és interaktívabbá tétele.

Elsőként a tematikus utak gamifikálási lehetőségeinek néztem utána a 
fellelhető szakirodalomban. Ezt követően kutatásom során arra voltam 
kíváncsi, hogy a javasolt fejlesztésekre a fogyasztók hogyan reagálnak, 
valamint a hagyományos, papír alapú körbejárási lehetőséget vagy egy 
mobil applikációt választanának útitársul Dunaújváros felfedezéséhez. 
A válaszadók többsége a mobil interpretációs technikát részesítette 
előnyben és egyetértett fejlesztési javaslataimmal.

Fontosnak tartom, hogy a város elfeledett értékeit megfelelő formá-
ban közvetítsük a világ felé, amelynek segítségével a város előkelőbb 
helyre tud kerülni a turisztikai desztinációk versenyében, és ezáltal ma-
gasabb turisztikai bevételt képes elérni.

KISS VIRÁG ANNA 
Kiss Virág Anna vagyok, a Pannon Egyetem utolsó éves, 
turizmus-vendéglátás szakos hallgatója.

Egyetemi éveim alatt lehetőségem nyílt számos olyan 
tudásra szert tennem, ami a későbbiekben hozzájárul 
szakmai életem sikerességéhez. Számomra mindig is 

fontos volt a szakmai fejlődés, ezért több szakmai ver-
senyen is részt vettem, melyeken többször is helyezést 

szereztünk csapattársaimmal.

Egy félévet töltöttem Erasmus+ programmal Olaszországban, 
ahol szakmai tudásomat bővíthettem. Lehetőségem nyílt a NAWA 

projekt keretein belül többször is Lengyelországba utazni. Számomra nagyon fontos 
a nemzetközi kapcsolatok kialakítása, ezért 1,5 éven keresztül a HÖK Külügyi Bizott-
ság mentoraként, illetve senior mentoraként segítettem a külföldi hallgatóknak egye-
temi életük megkönnyítését. Emellett tagja voltam a Pannon Pentor programnak, 
ahol a magyar diákoknak segítettem egyetemi problémáik megoldásában.
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Az Ipar 4.0 alapjaiban változtatja meg a munkaerőpiacot és a mun-
kahelyeket. Elkerülhetetlen a várható változáshoz való alkalmazkodás, 
ugyanakkor nehéz megbecsülni, hogy milyen kompetenciákra lesz 
szükség a jövőben.  Ez a bizonytalan és gyors változás nemcsak a mun-
kavállalókat állítja kihívás elé, hanem az emberi erőforrás menedzs-
mentet is.

A kutatás célja az Ipar 4.0 megoldások, a munkavállalók és a HR terüle-
tén várható változások azonosítása, pl. kompetenciaszükséglet válto-
zásának meghatározása; valamint az Ipar 4.0 HR-re gyakorolt hatása-
ként kialakuló trendek körvonalazása.

A kutatás rávilágít, hogy a vállalatoknál az Ipar 4.0 több funkcionális 
területet érint jelentősen, a HR vonatkozásában ez elsősorban a tobor-
zás és a képzés. A kompetenciacserélődés és azok fejlesztési folyamatai 
megkezdődtek. Remélhetőleg a feltárt összefüggések további kutatá-
sokat inspirálnak.

Emberi erőforrások alapszakos hallgatóként a hatodik 
félévemet töltöm a Pannon Egyetem Gazdaságtudo-
mányi Karán.

Igyekszem az egyetemi éveket minél tartalmasab-
bá tenni, például kipróbálni magam demonstrátor-
ként (Ellátási Lánc Menedzsment Intézeti Tanszéknél, 
az Oktatási Igazgatóság Nemzetközi Irodájánál), részt 
venni a hallgatóknak szervezett programokon, például 
Vállalatok Hete, szakestek.

Fontosak számomra az emberi kapcsolatok, a kommunikáció, hiszen 
a megosztott tapasztalatok alapján nemcsak jobban megismerhetjük egymást, hanem 
értékes tudáshoz is juthatunk. Érdeklődő, új ismeretekre, élményekre nyitott szemé-
lyiségnek tartom magam. Nagyon szeretek utazni, mindig törekszem az adott ország 
kultúráját, szokásait megismerni. Szabadidőmben legszívesebben a családommal, ba-
rátaimmal túrázom, illetve olvasok.

KOVÁCS KLAUDIA   
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 Food production has to increase to feed the growing population, while 
already accounting for ~22% of the greenhouse gas emissions (UN, 
2019). 1/3 of food never gets eaten, mostly wasted by consumers in 
the EU. This research aims to understand sustainable food consump-
tion according to consumers based on the social representation theory. 
If we directly ask about behaviours, answers are unlikely to reflect full 
reality, but the free association offers a window into implicit content 
(Joffe and Elsey, 2014). With this game, 1275 expressions have been 
collected, describing sustainable food consumption, most frequently: 
bio, health, food waste, vegetables/vegan, conscious and local. Besides 
frequency, importance and evocation order suggest that health might 
be the key expression, what would be an interesting approach keeping 
in mind the dominance of the environmental pillar of sustainability.

LÁSZLÓ VERONIKA 
My name is Veronika László and I study Leadership and 
management MSc at the University of Pannonia, Fa-
culty of Business and Economics.

I started my research activity in 2016, interviewing 
students about food waste when I was studying in 

Finland, Lapland University. In the following years, I won 
a special award in Sustainability and Environmental stu-

dies section of OTDK and was lucky to publish two articles 
in connection with this topic.

Food system sustainability is such a complex and always changing 
topic that during the years my research extended to further areas like short food 
supply chains, local economic development, consumer behaviour and recently I star-
ted to deal with the contribution of sociology and psychology to the sustainability 
sciences, this TDK paper being the first outcome.
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A TDK dolgozatom során a mikro-, a kis- és középvállalatok (KKV-k) 
esetében az Ipar 4.0-ra való felkészültséget vizsgálom.

Ezen kutatáson belül a KKV szektor vállalatai között lefolytatott inter-
júkon keresztül arra keresem a választ, hogy az elsőszámú vezetők mi-
ként vélekednek az emberi erőforrás Ipar 4.0 technológiáira való vál-
tásáról.

Többek közt azért is erre a témára esett a választásom, mert ez egy 
teljesen új terület, kevés kutatás foglalkozik ezzel a témával, amelyek 
mégis, azok a technológia oldaláról nézik, csak néhányan foglalkoznak 
humán megközelítéssel.

Lekszikov Kitti vagyok, a Gazdaságtudományi Kar el-
sőéves vezetés és szervezés mesterszakos hallgatója. 

Alapszakos tanulmányaimat a Műszaki Informatikai 
Karon, gazdaságinformatikus alapszakon végeztem. 

A mostani az első alkalom, hogy a Tudományos Diák-
köri Konferencián megmérettetem magam.

LEKSZIKOV KITTI 
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A 2000-es évektől megjelenő globális értékláncok (GVC) teljesen átrendezték 
az értékteremtés folyamatát. A globális értékláncokban történő részvétel elő-
nyös lehet a vállalatok növekedésének és nemzetközivé válásának folyamatá-
ban. Ez új lehetőségeket kínált a kis- és középvállalkozások számára a globális 
gazdaságba való integrációra, magasabb hozzáadott értéket képviselő felada-
tok elérése illetve az értékláncokban vezető szereplővé válás lehetősége révén. 
Az EU-n belüli klaszter-együttműködési hálók eszközként szolgálhatnak a re-
gionális, innováció-alapú növekedés fokozására. Az OECD WTO-TiVA adatok 
alapján egy olyan kapcsolatrendszer feltárása, felrajzolása a célom, mellyel a 
kereskedelmi kapcsolatok erősségét, az adott ország hálózatban elfoglalt he-
lyét vizsgálom. A kutatás eredményeként megállapítható, hogy Németország 
kiemelkedő szerepet tölt be az EU hálózatában. 
A globális értékláncok megjelenése teljesen átrendezte a világgazdaságot és a 
nemzetközi versenyképességet. A globális értékláncok mellett a digitalizáció 
új formája az Ipar 4.0 is megjelent, amely döntően befolyásolja a gazdaságot, 
a versenyképességet és az országok hozzáadott érték előállító képességét. A 
kutatásomban az EU 28 (Brexit előtti) tagállamát csoportosítom klaszterana-
lízissel versenyképességi mutató (GCI), Globális Innovációs Index, European 
Innovation Scoreboard (SII) innovációs indexe, a hozzáadottérték-alapú keres-
kedelmi adatok, azaz a TIVA mutató, illetve a Digitális Gazdaság és Társadalom 
Index (DESI) segítségével. Az eredmények azt mutatják, hogy a digitálisan fej-
lett országok: Dánia, Finnország, Svédország, Írország. Alapvető kérdés, hogy 
hogyan lehet feljebb jutni az értékláncban, amelyben a digitalizáció és a ver-
senyképesség javítása fontos szerepet játszik.

NEUMANN ESZTER 
Neumann Eszter Éva a Pannon Egyetem számvitel mes-
terszakos hallgatója vagyok.
Harmadik alkalommal indulok a Pannon Egyetem ál-
tal szervezett Tudományos Diákköri Konferencián, az 
elsőn még alapszakos hallgatóként vettem részt. Na-
gyon jó lehetőségnek tartom a TDK-t, mert bemutat-

hatom a kutatásomat, és más hallgatók eredményeit is 
megismerhetem. Kutatási területem a vállalatok nemzet-

köziesedése és a globális értékláncok hálózatának vizsgá-
lata, a különböző országok helyének meghatározása a nem-

zetközi kereskedelmi kapcsolatrendszerekben.
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The global economy is being faced with enormous challenges to the 
global trading system and global growth, leading more and more 
countries to seek economic cooperation and eliminate or reduce 
barriers to trade. Throughout this circumstance, the Association of 
Southeast Asian Nations – ASEAN for short, has been integrated by 
10 Southeast Asian countries namely; Brunei Darussalam, Cambodia, 
Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thai-
land, and Vietnam with the agglomeration of various ethnic, socio-cul-
tural, economic, and political diversities. The aim of my research is to 
illustrate how ASEAN members together proliferate ASEAN’s economy 
in terms of regional trade since this organization became integrated 
and to conduct an outline on how the 10 states collaborate and comp-
lement each other to make ASEAN becomes more peaceful and pros-
perous. “ASEAN, there many but we are one”

On behalf of one of the world’s peace keepers, I am 
thoroughly elated seeing harmony watering our 
world. Hello! I am Tan Panhavaon. I am twenty years 
old. Originally, I come from a wonderland, Kingdom 
of Cambodia. I am currently a third-year undergra-
duate from Business Economics Department majo-
ring in Business Administration and Management at 
the University of Pannonia.

Coming from Southeast Asia, I am proud to be born and 
raised as an ASEAN citizen; a community that is caring, pea-
ceful, solid and united. Throughout the time that the ten countries 
became integrated, I am more than happy to see the happiness, benefits, and peace 
that the region as well as its people have been provided and it is my absolute pleasure 
to share with you how this organization retains regional solidarity, economically well-
off and the fruitful success about this outstanding association.

PANHAVAON TAN 
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Külföldi szakmai gyakorlataim során szembesültem azzal, milyen 
mértékű pazarlás folyhat egy-egy nagyobb szállodában, ez pedig 
arra inspirált, hogy a témában kutatásba kezdjek. A mai üzleti életben 
egyre nő az elvárás, hogy a vállalatok felelősséget vállaljanak környe-
zetükért, a szállodai vendégek pedig egyre tudatosabbnak bizonyul-
nak.

Egyre több szálloda dönt úgy, hogy a fenntarthatóság mellett teszi 
le voksát, de számos szálláshely még mindig szkeptikus a témában. 
Vajon azért, mert pénzügyileg nem lenne előnyös döntés? Milyen 
pénzügyi előnyök, illetve kihívások várnak egy szálloda üzemeltetői-
re, ha környezettudatosan szeretnének működni? Vajon a vendégek 
támogatják a szállodák ezirányú törekvéseit? Ilyen és ehhez hasonló 
kérdésekre kerestem a választ kutatásomban, amelyben a zöld szál-
lodák pénzügyi helyzetét, illetve a vendégek prémiumfizetési hajlan-
dóságát vizsgáltam.

PÓCSA KRISZTINA 
Pócsa Krisztina vagyok és egy kis szlovákiai településről, 
Szentpéterről származom. Innen kerültem Veszprém-
be 2014 szeptemberében. Jelenleg a Pannon Egyetem 
angol nyelvű Tourism Management mesterképzésé-
nek végzős hallgatója vagyok, de az alapképzést is itt 
végeztem, turizmus-vendéglátás szakon.

Úgy gondolom, az egyetemi évek valóban a legszebbek, 
így ki kell használnunk mind a közösségi élet, mind pedig 

a kutatási tevékenység és az egyetem által nyújtott egyéb le-
hetőségeket. Itt töltött éveim alatt többször vettem részt külföl-

dön szakmai gyakorlaton, itthon tapasztalatot szereztem a rendez-
vényszervező szakmában, valamit önkéntesként segítettem egyetemi rendezvények, 
illetve verseny szervezésében is.

Ezek a tapasztalatok mind-mind hozzáadtak ahhoz, aki most vagyok, hogy kilépve az 
egyetem falai közül méltón képviselhessem majd szakmámat.
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SZABÓ DÁNIEL 
Alapképzésemet turizmus-vendéglátás szakon végez-
tem, 2019 januárjában.

Már alapszakos tanulmányaim során is mindig időben 
tájékozódtam a különböző rendezvényekről, ösztön-
díjakról. Barátaimmal számos versenyen részt vettünk, 
illetve jelentősebb helyezéseket, eredményeket is elér-
tünk. Remek érzés volt belecsöppenni egy olyan szak-
mai világba, ahol kiemelten értékelik a hallgató munkáját, 
erőfeszítéseit.

Így nem volt kérdéses, hogy a Pannon Egyetemen fogom folytatni 
tanulmányaimat, ami 2019 szeptemberében meg is valósult, a vezetés és szervezés 
mesterszakon. Jelenleg második félévemet teljesítem, és rendkívül örülök annak, hogy 
még több lehetőség áll rendelkezésre a korábbiakhoz képest. Ennek köszönhetően 
veszek részt egy projektben is, aminek a támogatásával írom jelenlegi dolgozatomat.

A témával még alapszakos tanulmányaim során ismerkedtem meg, a 
Nemzetközi gazdálkodás és az Európai Uniós ismeretek tárgyak keretein 
belül, és már akkor nagyon elnyerte a tetszésemet. 

Egy több száz éves törekvés eredménye, hogy Magyarország, Lengyelor-
szág, Csehország és Szlovákia egy Európai szinten is jelentős közösséget 
hoztak létre, a Visegrádi négyeket. Tekintettel ezen stabil gazdasági kör-
nyezet potenciális fejlődési lehetőségire, és a téma aktualitására, szüksé-
gesnek tartottam a meghatározó irányvonalak megvizsgálását, elemzését. 

Annak érdekében, hogy ez könnyen értelmezhetően és jól átláthatóan ke-
rülhessen kivitelezésre, dolgozatomat 5 főbb kérdéskör köré építettem. Ez 
a következő tevékenységeket foglalja magában: a tagországok gazdasági 
teljesítményének, illetve az együttműködésen belüli kereskedelmének a 
tanulmányozása; az Európai Unióval, illetve más, harmadik országokkal 
való gazdasági kapcsolatok feltérképezése, majd egy lehetséges jövőkép 
megalkotása a vizsgált mutatók, trendek alapján.
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Trade war is a war without bullets and guns, China-US trade war 
practically refers to the impact on trade balance in the process of in-
ternational trade. Through analyzing the sources and causes of the 
trade war between China and the US, as well as its impact on diffe-
rent industries in the two countries, I have concluded that there is 
no real win-win situation for the two countries by provoking a trade 
war to deduct the trade deficit of the US with China, the US should 
highly take a positive view on China’s economic rise, there is an old 
saying in China: “If two tigers fight, there is always one wound.” The 
result of fighting between two giants will only lead to immeasurab-
le losses at the two sides. Only with jointly cooperation in the field 
of economy will two countries enlarge the pie of common interests 
and realize common prosperity and drive the development of the 
global economy.

XIA DEHUA
My name is Xia Dehua, you can call my Nick name Xia 
(easily to pronounce like „Szia”), and I come from the 
fantastic southern China-Nanchang city. Currently, I’m 
a third-year bachelor student, majoring in Business 
Administration and Management.
 

I’m glad to be here to participate in TDK for the se-
cond time, and I really appreciate with all of them who 

have inspired me and made my journey to this stage. 
Regarding to my research topic, it’s specialized in the field 

of international economics, so I looked for Dr. Ildikó Neu-
manné Virág as my supervisor to assist me to complete this re-

markable article with high quality. In the process of writing this article, I have 
met some challenged forcing me to give up, but I think „Nothing is impossible, 
nothing to lose, just do it”, I should always move forward to my goal, this is what 
motivated me to keep writing this article.
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 Kiss Réka
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  Témavezető: Dr. Lőrincz Katalin
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 Kiss Virág Anna
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  lehetőségei
  Témavezető: Dr. Madarász Eszter
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