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Almayné Pethő Viktória*

KONTROLLING-RENDSZER KIALAKÍTÁSA KISVÁLLALKOZÁSOKNÁL IS?**

Dolgozatom kontrolling témakörben készült, a magyarországi kisvállalkozások problémáira fóku-
szálva. A kontrolling összehangolja a vállalat tervezési, ellenőrzési és információellátási tevékenysé-
gét a hatékony működés érdekében. A kisvállalkozások éppúgy törekszenek a nyereséges gazdálko-
dásra, mint a közép-, illetve nagyvállalatok, tehát szükségük van legalább egy egyszerű kontrolling-
rendszer kialakítására.
Szakdolgozatomban kontrolling-rendszer kialakításának szervezési, számviteli és információs as-
pektusait elemeztem. Vizsgálatom középpontjába a kisvállalkozásokat helyeztem, két okból. Egy-
részt itt igen alacsony szintűnek látom a kontrolling tevékenység bevezetésére irányuló törekvéseket, 
másrészt a vállalkozások zöme ebbe a kategóriába tartozik, így széles körben van szükség a felme-
rülő problémák megoldására.
Munkám célja az volt, hogy választ találjak arra a kérdésre, hogy mi akadályozza a kontrolling-rend-
szerek elterjedését a kisvállalkozásoknál. Hipotézisem szerint akadályozó tényezőként jelentkezik 
az, hogy a kisvállalkozások esetében a könyvelés általában vállalkozáson kívül történik.
A terület megismerésében a szakirodalomra támaszkodtam, elsősorban dr. Sinkovics Alfréd és Hor-
váth Péter professzor munkái segítettek elmélyülnöm a témában. Dolgozatomban az elmélet átte-
kintését követően bemutattam a kontrolling-rendszer kialakításának feltételeit, megjelenítve a szer-
vezési, számviteli és információs aspektust. Kiemelt számviteli kérdésként mutattam be azt, hogy a 
kisvállalkozások esetében általában már a számlarend kialakítása sem vállalkozásra szabott. Ennek 
oka az, hogy a könyvelési tevékenységet könyvelőirodák végzik. Ezt követően példákkal szemléltet-
tem a lehetséges nehézségeket, összekapcsolva a számviteli és a szervezési aspektust.
Kérdésem megválaszolásához, és hipotézisem vizsgálatához felmérést végeztem, melynek témája a 
vállalkozásvezetők és számviteli szakemberek kontrollinghoz való viszonya volt.
Összegezve az elméletet, a gyakorlatot és a kutatási eredményeimet, megállapítottam, hogy a kisvál-
lalkozásoknál a kontrolling-rendszer kialakítását akadályozza az, hogy a könyvelés a vállalkozáso-
kon kívül folyik. Hipotézisem így igazolást nyert. Meglátásom szerint további akadályozó tényezők 
lehetnek a következők.

A cégvezetők és a könyvelők kontrolling ismereteinek hiánya.
Ha a vezetők gazdasági ismeretekkel sem rendelkeznek, akkor már az információs igényük 
megfogalmazása is nehézségekbe ütközik.
A kisvállalkozások erőforrásai szűkösek, gyakran nincs megfelelő alkalmazott, aki közremű-
ködne az információszolgáltatásban.

Úgy gondolom, hogy a vállalkozások vezetőinek és a számviteli szakembereknek is rendelkezniük 
kellene alapszintű kontrolling ismeretekkel. Fel kellene ismerniük a számviteli információs rendszer 
által kínált lehetőségeket, és kiaknázniuk azt. Véleményem szerint megoldást jelenthet a mérleg-
képes könyvelők specializálódása, így a könyvelőirodák nyújthatnának kontrolling szolgáltatást is 
ügyfeleiknek.

* Gazdálkodási és menedzsment alapszakos végzős hallgató
** Belső konzulens: Léderer Tamás óraadó tanár, ÁVF
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Burján Safi ra*

A SZERVEZETFEJLESZTÉS SAJÁTOS HELYZETE A VENDÉGLÁTÁS TERÜLETÉN**

Szakdolgozatom célja bemutatni a mai vendéglátó szervezetekre jellemző fejlesztési problémákat, 
nehézségeket, illetve a Bar Coordinator keretein belül alkalmazott szervezetfejlesztési folyamatokat 
és eredményeket. A Bar Coordinator rendszer a vendéglátóegységek fejlesztését szolgáló képzés. 
Ezen a jelentős témakörön belül azokra az üzletekre koncentráltam, ahol koktél értékesítése történik. 
Témaválasztásomat indokolja, hogy a vállalatnál én irányítom a Bar Coordinator rendszer működé-
sét, így saját tapasztalataimra támaszkodva számolhatok be a fenti problémákról és azok enyhítését 
célzó intézkedésekről.
Szakdolgozatom négy fő részre oszlik. Az első részben bővebben kifejtem a vizsgált területen szer-
zett személyes tapasztalataimat. A második fejezetben bemutatom az érintett terület kultúráját, tör-
ténetét, fejlődését, sajátosságait és működési környezetét. Továbbá ismertetem a szervezetfejlesztés 
elengedhetetlen fontosságát a vendéglátás területén. A harmadik fejezetben a Bar Coordinator rend-
szer működését és gyakorlati alkalmazását részletesen ismertetem. Végezetül a negyedik fejezetben 
kerül bemutatásra saját kutatásom eredménye, amelyet kérdőív segítségével végeztem el. A kutatás 
célja a képzés eredményességének feltárása volt, továbbá az eddigi munkatapasztalataim alapján 
megfogalmazódott hipotéziseimre szerettem volna választ kapni. Hipotéziseim, elsőként a nem és a 
földrajzi elhelyezkedés szerinti motiváltságra és eredményességre vonatkoznak. Majd további hipo-
téziseket állítottam fel a rendszer hatékonyságára, a fi zetések növekedésére és a teljesítményértéke-
lésre vonatkozóan. 
Az általam folytatott kutatás során beigazolódott a Bar Coordinator rendszer hatékonysága. Továbbá 
bebizonyosodott az a hipotézisem, mely szerint a férfi ak és a vidéken élők ezen a területen nagyobb 
motiváltságot éreznek magukban, mint a nők, illetve Budapesten élők. Azonban nem igazolódtak a 
fi zetésemeléssel és teljesítményértékeléssel kapcsolatos hipotézisem. Ugyanis a minta alapján, na-
gyon kevés dolgozónak nőtt a fi zetése a képzést követően, illetve a teljesítményértékelés fontosságát 
továbbra is kevés vezető ismeri fel.
Ezért javaslom, hogy a jövőben a teljesítményértékelés fontosságának hangsúlyozása mellett, segít-
sük a vezetőket a teljesítményértékelési rendszer felállításában és elindításában.

* Gazdálkodási és menedzsment alapszakos végzős hallgató
** Belső konzulens: Menyhártné Zsiros Mária főiskolai tanár, ÁVF
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Farkas Eszter*

A VÁLLALATI CSŐD LEHETSÉGES OKAI HAZAI VÁLLALKOZÁSOK
PÉLDÁJÁN KERESZTÜL**

Dolgozatom középpontjába a vállalati csőd került, különös tekintettel a pénzügyi hátterének ösz-
szefüggéseire. A témám aktualitását az elmúlt évek gazdasági-pénzügyi változásai adták, melynek 
következtében megnövekedett a fi zetésképtelenségi eljárások száma, így a vállalati csődöké is. 
Ahhoz, hogy egy vállalkozás sikeresen kilábaljon a csődből, vagy esetleg elkerülje azt, szükség van 
a csődhöz vezető okok feltárására. A csőd, a vállalati fi zetésképtelenség eredménye, tehát leginkább 
pénzügyi oldalról a likviditási helyzet romlásával hozható kapcsolatba. A pénzügyi nehézségeket 
számos külső és belső tényező okozhat, dolgozatom célja az volt, hogy ezekre és összefüggéseikre 
rávilágítsak. 
Az első részben, a kapcsolódó szakirodalom alapján felvázolom a csőd fogalmi kereteit és a csődeljá-
rás folyamatát. A csőd kialakulásának okait, a szerzők különböző megközelítéseinek összevetésével 
ismertetem. Az okok bemutatásával és saját szempontú csoportosításával szeretnék rámutatni azokra 
a területekre, amelyek közvetve vagy közvetlenül a fi zetésképességet alakítják. 
A második részben öt különböző hazai vállalkozást vizsgáltam, amelyek az elmúlt években csődel-
járás alá kerültek. A vállalatok eseteinek vizsgálatával a szakirodalomban bemutatott problémákat 
kívánom szemléltetni. Az elemzés módszere a vállalati beszámolók alapján számított pénzügyi mu-
tatószámok és összefüggéseik, valamint a csődelőrejelző modellek alapjai voltak. 
A harmadik részben a cégek elemzésének eredményeit foglalom össze úgy, hogy kitérek a vizsgált 
esetek hasonlóságaira, de az eltérésekre is. Ez alapján arra jutottam, hogy leginkább a jövedelmező-
ség és a tőke hiánya okozta a vállalkozások pénzügyi problémáit, amelyek a csődhöz vezettek. De 
jelentősnek bizonyultak a külső tényezők is, a válság főként a piac és a hitellehetőségek szűkülésén 
keresztül sodorta a vállalkozásokat csődbe.

* Gazdálkodási és menedzsment alapszakos végzős hallgató
** Belső konzulens: Tóth Margita főiskolai tanár, ÁVF
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Gáspár Erika Gabriella*

MERRE TOVÁBB?
A magyar és a külföldi munkaerő-piaci lehetőségek az általános vállalkozási főiskola 

hallgatóinak szemszögéből**

A fi atalok számára a felsőoktatási intézményből a munka világába történő átmenet a társadalmi beil-
leszkedés egyik legfontosabb része. A cél az, hogy a tanulmányok befejeztével a fi atalok megfelelő 
tudással és kellő szakmai hozzáértéssel kerüljenek ki a munkaerőpiacra. Az EU tagállamaiban egy-
aránt jelentős problémát okoz az említett korosztályra vonatkozó rendkívül magas munkanélküliségi 
ráta és az alacsony foglalkoztatottsági szint. Szekunder kutatások alapján megállapítható, hogy el-
sődleges célkitűzésként szerepel a munkaerő-keresleti és a munkaerő-kínálati oldal összehangolása. 
Felvetődik azonban az a kérdés, hogy az uniós polgárok melyik ország munkaerőpiacának szereplő-
jeként tevékenykedjenek.
Saját vizsgálatot végeztem a Főiskola közgazdász hallgatóinak bevonásával. Primer vizsgálatom 
(105 fős minta) alapját papír alapú kérdőív adta, a mintavétel tudatos kiválasztásra épült.
A vizsgálat során négy feltevést fogalmaztam meg, továbbá dolgozatomban bemutatásra kerültek 
a kérdőív egyes válaszaira adott válaszok is. A kérdőív legfőbb részegységei: demográfi ai adatok, 
munkaerő-piaci ismeretek, külföldi továbbtanulási és/vagy munkavállalási lehetőségek ismerete, 
külföldi továbbtanulási és/vagy munkavállalási tervek.
Az első feltevésem, miszerint: „A kitöltő személyek közül a férfi ak esetében nagyobb a külföldi 
továbbtanulási és/vagy munkavállalási szándék, mint a nőknél”, nem igazolódott be, az összes vá-
laszadó közül a nők 59,65%-a készül idegen országba, míg a mintában szereplő férfi aknál ez az arány 
56,25%. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a különbség nem tekinthető szignifi kánsnak.
Vizsgálatom második pontjában azt elemeztem, hogy a kitöltő hallgatók a külföldi továbbtanulás és/
vagy munkavállalás célországát vajon tudatosan választják-e, vagyis idegen nyelvi ismeretük alapján 
határozzák-e meg lehetséges célállomásukat. A feltevésem, miszerint tudatosan terveznek, beiga-
zolódott, hiszen az említett idegen nyelvi tudásuknak megfelelő nyelvterületű országokat jelöltek 
(angol, német, olasz, spanyol, francia nyelvterület).
Harmadik feltevésem: „Azok a fi atalok, akik a közgazdász pályán szeretnének elhelyezkedni, nagy 
valószínűséggel inkább a hazai munkaerőpiacot preferálják”. Az említett csoport (közgazdász pályán 
szeretnének dolgozni) közel 60%-a a magyar munkaerő-piacon kíván munkát vállalni. Úgy vélem, 
ennek az oka, hogy a hallgatók több lehetőséget látnak a magyar munkaerőpiacon a megszerzett 
képesítéssel, valamint tisztában vannak leendő diplomájuk nemzetközi értékével.
A vizsgálat negyedik feltevése: „Azok a hallgatók, akik készülnek külföldi továbbtanulásra és/vagy munkavég-
zésre, ismerik és nyomon követik ezeket a lehetőségeket, melyek leggyakoribb csatornája az interneten való 
tájékozódás”. A feltevés majdnem minden pontja bizonyítást nyert, viszont a különbségek nem tekinthetők 
szignifi kánsnak.
Az unió egész területén kardinális problémát jelent a fi atalok egyre növekvő munkanélkülisége. Az említett kor-
osztály foglalkoztatásának javítása prioritást élvez, azonban az kérdéses, hogy a felsorakoztatott eszközökkel 
valóban sikerül-e megoldani a problémát. A fi atalok helyzetét rontja, hogy uniós tagállamként egyrészről támo-
gatják a szabad munkaerő áramlását, a másik oldalról viszont a maradást részesítik előnyben. A jelenlegi gazda-
sági helyzet azonban nem feltétlenül teszi lehetővé, hogy a maradást elősegítő feltételeket biztosítani tudják.

* Gazdálkodási és menedzsment alapszakos végzős hallgató
** Belső konzulens: Rétallérné Görbe Éva főiskolai docens, ÁVF
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Khalifa Ali Hasan*

SZAÚD-ARÁBIA REGIONÁLIS HATALMI TÖREKVÉSEI: 
LEHETŐSÉGEK ÉS VESZÉLYEK**

Szaúd-Arábia sok szempontból különleges a Közel-Keleten. A térség többi államához viszonyítva 
katonailag gyenge és relatíve kis lakossággal rendelkezik, de az arab világ legnagyobb gazdaságával 
rendelkezik és az Iszlám szent helyeinek őreként különleges a pozíciója az Iszlám világban. A sza-
údiak az erőforrásaikra támaszkodva igyekeznek kiterjeszteni a befolyásukat a Közel-Keleten. Úgy 
értékelik, hogy az „arab tavasz” eseményei lehetőséget teremtettek, hogy ez irányú céljaikat megva-
lósítsák és, hogy a legerősebb kihívójukat, Iránt meggyengítsék.
A dolgozat első felében bemutatom, hogy Szaúd-Arábia milyen belső gondokkal küzd, amelyek 
megakadályozhatják hatalmi törekvéseiket. Amellett, hogy ország síita lakosságának nehéz helyzetét 
kihasználhatják külső hatalmak, szembe kell nézniük a radikális iszlamistákkal is, akik meg akarják 
akadályozni az ország nyugatosítását. Egyúttal megoldást kell találniuk a többi arab országot sújtó 
kérdésekre is, mint a munkahelyhiány, illetve az olajon lévő állami támogatások miatti belső olajfo-
gyasztás folyamatos növekedésére. Ezeket a válaszokat egy (törzsileg, vallásilag és sok szempont-
ból ideológiailag) megosztott társadalomban kell megtalálnia, egy olyan uralkodó családnak, amely 
maga is több frakcióra oszlik.
A dolgozat második felében a külpolitikai kihívások kerülnek az előtérbe. Egyrészt bemutatom a 
szaúdi-iráni versengés két legfontosabb színterét: Irakot és Szíriát. Másrészt megvizsgálom, hogy 
mennyire sikeres a szaúdi szövetségépítés az Öböl Menti Együttműködési Tanács példáján, illetve 
választ keresek arra, hogy Egyiptom és a Muszlim Testvérek szervezete mennyiben jelent kihívást 
Szaúd-Arábia számára.
Az összegzés rávilágít, hogy mindaddig, amíg Szaúd-Arábia nem képes kezelni a belső problémáit, 
nem lehet a térség vezetője. Főképp az „arab tavasz” után, hiszen Szaúd-Arábia testesíti meg mind-
azt, ami ellen felkelt az „arab utca”. Ha az új uralkodói generáció is a jelenlegi politikát fogja foly-
tatni, akkor az ország egysége is kérdésessé válik.

* Nemzetközi tanulmányok alapszak végzős hallgató
** Belső konzulens: Ablaka Gergely óraadó tanár, ÁVF
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Klucsik Margit* 

DEBRECEN ÉS SZEGED KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKÁJA A GAZDASÁGI VÁLSÁG ALATT**

Az önkormányzatok adósságállománya idén eléri az 1500 milliárd forintot. Az adósság több mint 
ezermilliárd forint hosszú lejáratú kötelezettséget tartalmaz. Fele kötvénykibocsátásból, másik fele 
hitelből származik. A települések adósságszolgálata 2012-ben több mint 100 milliárd forint. Az adós-
ságszolgálat a következő években folyamatosan növekszik, ha a forint jelenlegi gyenge árfolyama 
tartós marad. Az adósságszolgálat 38 százalékát kell forintban teljesíteni. a többit devizalapú hiteltör-
lesztésként. Ezért a törlesztő részlet erősen függ a forint árfolyamának ingadozásától.
A nagyvárosok adósságállománya 2010-ről 2011-re 16,6 százalékkal növekedett. A növekedés fő 
oka, hogy 2012-re szigorodtak az önkormányzati hitelfelvételi szabályok. Ezért a települések elő-
rehozták 2011-re hitelfelvételüket. Az adósságállomány növekedésének másik oka az árfolyamok 
ingadozása.
Miközben az adósságszolgálat nő, az önkormányzatoknak folyósított állami támogatások csökken-
nek. 
Szakdolgozatomban vizsgáltam, van-e olyan költségvetési politika, amely alacsony adósságszint 
mellett képes helyi fejlesztéseket indítani.
Megvizsgáltam Debrecen és Szeged gazdálkodását, költségvetési politikáját, bevételeit és kiadásait a 
gazdasági válság alatt. Azt tapasztaltam, hogy Debrecen adósságszolgálata különösen magas. Ennek 
oka, hogy Debrecen kiadásait nem igazította hozzá bevételeihez, így nem képződtek olyan megta-
karítása, amiket saját forrásként igénybe vehetett volna fejlesztései során. Ezért az időszak elején 
devizában vettek fel jelentős összegű fejlesztési hiteleket. A gyengülő forint miatt adósságszolgálata 
hirtelen megnőtt. A város ekkor, hogy teljesíteni tudja adósságszolgálatát, kiadáscsökkentést hajtott 
végre és növelte a helyi bevételeit. Programja nem volt sikeres, mert a munkanélküliség miatt a be-
vételek növekedése elmaradt a várttól.
Szeged adósságszolgálata viszonylag alacsony. A város szigorú költségvetési politikát folytatott. Ki-
adásait szerkezeti reformokkal csökkentette. Ezért a város a vizsgált időszak kezdetén nettó meg-
takarító volt. Szeged nagyberuházásait a megtakarításokból fedezte. Illetve forintban adósodott el. 
Szeged devizahitelt akkor vett fel, amikor a forint árfolyama kedvező volt.
Szeged képes volt növelni bevételeit. Ennek oka, hogy a városban kisebb a munkanélküliség, mint 
Debrecenben. A települést a válság kevésbé rázta meg, mint Debrecent. Szeged adósságszolgálata 
ma is kezelhető szinten van, nem veszélyezteti a folyó működést. A város növekedése, fejlesztése 
pedig hosszú távon is biztosított.
2013 az új kihívások éve lesz az önkormányzatok számára. A kormány elveszi a településektől az is-
kolákat. A kormány ennek során 38 százalékkal csökkenti az önkormányzatok költségvetését. Ezért a 
jövőben a falvak és városok pénzügyi helyzete erősebben függ majd a helyi gazdaságtól, mint eddig. 
Az a település tud fejlődni, amelyik függetleníti magát a központi kormányzati transzferektől, úgy, 
hogy növelni tudja a helyben beszedett adókból származó bevételeit.

* Gazdálkodási és menedzsment alapszakos végzős hallgató
** Belső konzulens: Tóth Margita főiskolai tanár, ÁVF
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Lakos Petra Viktória*

KONTROLLING ÉS KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A GYÓGYFORRÁS 
RENDELŐINTÉZET GYAKORLATI PÉLDÁJÁN KERESZTÜL**

Az egészségügy nem csak hazánkban küzd fi nanszírozási gondokkal, ezért ebben a szakmában glo-
bális szintű szemléletváltásra van szükség. Ennek első lépése a kontrolling, mint menedzsment esz-
köz alkalmazása, ezen belül pedig a költség kontrolling fejlesztése, új alapokra helyezése. 
Számos egészségügyi intézmény azonban nincs tisztában a betegellátás tényleges költségeivel, így 
a szükséges ismeretek hiányában nem tudják növelni erőforrásaik kihasználtságát, késedelmeik 
nem csökkennek, az eredményt hátráltató tevékenységek pedig nem szűnnek meg. Egy megfelelő 
költséggazdálkodási rendszerrel, mellyel az egészségügy intézményei hatékonyan hasznosíthatják 
szakembereiket, eszközeiket, berendezéseiket, csökkenthetőek lennének a költségek a beteg-utak 
racionalizálása mellett.
Szakdolgozatom témájaként azért választottam az egészségügyi kontrollingot, mert az állami és non 
profi t szektorban is elengedhetetlennek tartom az eredményes és céltudatos működést, a tervezést, a 
tevékenységek kontrollját, a bevételek és kiadások elemzését. Talán még fontosabb ebben az ágazat-
ban e tudomány alkalmazása, mivel az itt működő intézmények közpénzből kerülnek fi nanszírozásra 
és, ha tartósan veszteséget mutatnak, akkor egyre nagyobb terhet rónak – mind anyagilag mind tár-
sadalmilag – az államra és ez áltál a benne élő polgárokra. Többek között az is motivált a témavá-
lasztásnál, hogy édesanyám közel harminc éve dolgozik az egészségügyben vezető beosztásban, így 
a szakmát érintő változásokkal, problémával gyakran találkozom.
Szakdolgozatomban tisztáztam a kontrolling fogalmát, elméletét, alkalmazott eszközeit, módszereit. 
Bemutattam a költségszámítás elméletét, szem előtt tartva, hogy mely ismeretek alkalmazhatóak 
az egészségügyben. Ismertettem a magyar egészségügyi rendszer felépítését, fi nanszírozását, a mű-
ködésükre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kitekintést nyújtottam a külföldi egészségügyi 
kontrolling tevékenységre, alkalmazott eszközeire, továbbá bemutattam a magyar egészségügyi 
kontrolling kialakulását, jelenlegi helyzetét.
Szakdolgozatom második felében egy egészségügyi intézmény költség kontrolling tevékenységét vizs-
gáltam. Célom annak bizonyítása volt, hogy a vizsgált rendelő költségszámítási rendszere hatékonyab-
bá, átláthatóbbá tehető egy új szemléletű költségelszámolással. A Gyógyforrás Rendelőintézet szemé-
szeti osztályára készített tevékenységalapú költségszámításom (ABC) bebizonyította, hogy az intézmény 
számviteli és informatikai rendszerében tárolt adatokat másképpen strukturálva, más szemlélet szerint 
felhasználva, a költségek átláthatóbbá válnak, mely pedig hatékonyabb elszámolást tesz lehetővé. A mód-
szer vizsgálja a kapacitás kihasználtságot, így információt biztosít beruházási, fejlesztési döntések meg-
hozatalához, továbbá segítségével elkerülhető a felesleges kapacitásnövelés is.
Az általam javasolt ABC módszer a beteg-utakra fókuszál, és ha minden osztályra és kiszolgáló 
egységre elkészül a számítás, akkor feltérképezhető, hogy milyen folyamatokon megy a beteg ke-
resztül onnantól, hogy belép a Rendelőintézetbe. A kalkuláció gyorsan és olcsón jól használható 
költséginformációkat biztosít, lehetővé téve azt is, hogy a vezetők megértsék nem minden bevétel jó 
bevétel, és nem minden beteg jövedelmező. Gyorsasága és informatikai háttértámogatásából adódó 
egyszerűsége miatt minden hónapban elvégezhető a költségszámolás, mely segít hónapról-hónapra 
nyomon követni a költségeket.

* Gazdálkodási és menedzsment alapszakos végzős hallgató
** Belső konzulens: Szegedi Szabina mestertanár
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Molnár László*

A VASÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS SZEREPE A XXI. SZÁZADBAN**

Bár a vasúti szállítás biztonsági- környezetvédelmi- és energiahatékonysági szempontból a legked-
vezőbb mutatókkal rendelkező kontinentális fuvarozási ágazat, ennek ellenére a piaci részaránya 
évtizedek óta folyamatosan csökken. Az Európai Unió, felismerve kötött pályában rejlő lehetősé-
geket, radikálisan növelni kívánja a vasúti áruszállítás részarányát a kontinentális árufuvarozásban. 
Lehetséges-e ennek a célnak az elérése? Milyen feltételek megléte szükséges a megvalósításhoz?
A dolgozat ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására vállalkozik. A szerző szerint a kívánt cél 
elérésének egyik alapvető feltétele, hogy a közlekedésben az egyes ágazatok tevékenysége során 
keletkező externáliákat teljes egészében feltárjuk, azokat fokozatosan egyre nagyobb mértékben 
az okozókra terheljük. Az általa kidolgozott, és a dolgozatban első alkalommal bemutatásra kerülő 
Mext Index alkalmazásával lehetségessé válik a tényleges teljesítménnyel arányos externális költ-
ségek összehasonlítása a különböző ágazatok között, ezzel kiválóan alkalmas a közlekedéspolitikai 
döntések szakmai megalapozottságának javítására. A Mext Index további előnye, hogy nemcsak a 
közlekedésben, hanem a gazdaság bármely területén használható, függetlenül a vizsgált tevékenység 
térbeni-, mennyiségi- illetve időbeli kiterjedésétől.
A dolgozatban továbbá bemutatásra kerül a közlekedésben alkalmazott szubvenciók szerkezete, 
nagysága és káros hatásai. Külön fejezet foglalkozik a vasúti áruszállítási korridorok jelentőségével 
és a megvalósítás során jelentkező nehézségekkel. A dolgozatban kiemelten szerepel az Ázsia és 
Európa között létrehozandó „szárazföldi, vasúti híd” megvalósításának szükségessége, előnyei és ne-
hézségei, mely összeköttetés megteremtése és fejlesztése jelentősen felértékelné a vasúti áruszállítás 
szerepét a következő évtizedekben.

* Vállalkozásfejlesztés mesterszakos végzős hallgató
** Belső konzulens: Réger Béla főiskolai tanár, ÁVF



Európai stratégia 2020 – és Magyarország 153

Nagy Nándor*

MIBE KERÜL EZ NEKÜNK?
Hiteltermékek árazása és jövedelmezőségkalkuláció modern üzleti intelligencia 

eszközökkel a kkv szektorban**

Egy hazai kereskedelmi bank munkavállalójaként 6 év tapasztalat után diplomamunkámat a hitelter-
mékek árazásáról írtam, különös tekintettel arra, hogy a modern üzleti intelligencia eszközök hogyan 
segítik az árazási és jövedelmezőségkalkulációs folyamatot a kkv szektorban. A diplomamunka té-
mája összecseng az eddigi munkatapasztalataimmal is.
Dolgozatomban bemutatom, hogy az üzleti intelligencia segítségével milyen információkat, adato-
kat, gyűjtenek össze a bankok és hogyan használják fel ezeket a különböző üzleti folyamataikban, 
rendszereikben, terveik kialakításánál és azok visszamérésénél.
Kutatómunkám során hazai és nemzetközi irodalomból összegyűjtöttem az árazásra vonatkozó leg-
fontosabb ismérveket. Szekunder kutatások alapján mutattam be az ár szerepét a profi t növelésére. 
Szisztematikusan rendszerbe gyűjtöttem az árazásra ható külső és belső tényezőket és részletesen 
kifejtettem azok hatását az árképzésre. 
Egy hazai kereskedelmi bank gyakorlatában bemutattam az ott működő árazási rendszer legfonto-
sabb ismérveit konkrét árazási és jövedelemkalkulációs számítások nélkül, mivel azok üzleti titkot 
képeznek. Szekunder kutatás alapján viszont ábrázoltam egy átlagos kkv ügyfélportfolión elérhető 
jövedelem megoszlását termékcsoportonként, ami jól szemléltette, hogy alapvetően a hitelterméke-
ken keresztül tudja elérni a bank a legnagyobb jövedelmezőséget. A kkv fi nanszírozási célszegmen-
sen belül levezettem, hogy a bank mekkora jövedelmezőséget tud elérni egy átlagos ügyfélen. Kitér-
tem a magyar sajátosságnak nevezhető speciális kockázatokra is, amire a banknak egyedi elemzéssel 
kell felkészülnie ahhoz, hogy ezeket ki tudja szűrni.
Végül primer kutatáson belül kvalitatív módszer alapján felmértem a kkv-k igényeit, amiből sikerült 
egy olyan ajánlást megfogalmazni a bankok számára, ami az akvizíció felgyorsításán és az ügyfél-
portfolió minőségének javításán túl növelheti a jövedelmezőséget.
Bízom abban, hogy a dolgozatom jelentősen gondolatformáló lehet a hitelt intéző referensek számára 
is. Az elv elsajátítása, illetve egy ilyen rendszer használata azt eredményezheti, hogy a banki alkal-
mazottak az eljárások során ne csak a hitelek kihelyezésére törekedjenek, hanem céljuknak tekintsék 
az ügyfél hosszú távú megtartását, a hitelek sikeres visszafi zetését is.

* Vállalkozásfejlesztés mesterszakos végzős hallgató
** Belső konzulens: Opitz Éva, főiskolai tanár, ÁVF
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Schmidt Dominika*

NŐK A MENEDZSMENTBEN. VAN-E A VEZETÉSI STÍLUSNAK NEME?**

Dolgozatomat azzal a céllal írtam meg, hogy feltérképezzem a nők vezetői pozíciókba kerülési esélyeit, 
lehetőségeit, a gazdasági szféra területén. A téma és a kutatás legfőbb aktualitása, hogy ambiciózus (női) pá-
lyakezdőként szeretnék a szakmai pályafutásom során minél magasabb pozíciókba kerülni. Ebből kiindulva 
fontosnak tartottam megvizsgálni azt, hogy milyen korlátokkal és hidakkal kell a jövőben szembenéznem. 
Választ kerestem és kaptam a fő kérdésemre, miszerint van-e a vezetési stílusnak neme? Vizsgálataim során 
arra az eredményre jutottam, hogy általánosságban létezik a társadalomban egyfajta sztereotip gondolko-
dásmód, de a menedzsmentéletben bekövetkezett változásokkal a nemi sztereotípiák is folyamatosan új-
raértékelődnek. Van, amikor a sztereotip kijelentések hangosak, és van, amikor alig hallhatóak. Az egyes 
„vezetéselméleti korszakokban” a sikeres vezető jellemzőinek kizárólag a „maszkulin” jellemvonásokat tar-
tották, másokban azonban már egyfajta esszencialista „nőiességet” ünnepeltek. Manapság egyre inkább azt 
hangsúlyozzák a kutatók, hogy a nők eltérő vezetési stílust hoznak a szervezetekbe, megkérdőjelezve ezzel 
a feminin sztereotípiákat. Rosener (1990) az általam is feltett kérdésre válaszolva, azt az állítást tette, hogy a 
női vezetők a legmagasabb beosztásokig is eljuthatnak, azon tulajdonságaiknak köszönhetően – és nem azok 
ellenére – lesznek sikeresek, amelyeket általában „nőiesnek” és nemkívánatosnak tartanak egy vezetőben.
A saját vizsgálat során nem a teljes populációt kérdeztem meg, hanem annak csak egy részét, így fontos le-
szögezni a következtetések levonása előtt, hogy az információim részlegesek a teljes alapsokaságról, tehát 
elsősorban csak a vizsgált szervezetre vonatkoznak. Meglátásom szerint ahhoz, hogy megértsük, hogyan 
futnak be sikeres karriert a nők, fontos volt megvizsgálni, hogy a szervezet tagjai hogyan értékelik a férfi -
ak és a nők vezetői tulajdonságait, stílusait. Ebből a gondolatmenetből kiindulva, a primer adatgyűjtést a 
vizsgálat helyszínének kiválasztott gazdasági szervezet férfi  és női beosztottainak homogén csoportjában 
hajtottam végre. A vizsgált szempontok a szakdolgozatom alcíme, azaz a fő kérdésem köré épültek. Felte-
véseimben a vezetési stílus tekintetében kerestem a férfi ak és nők közötti különbségeket. A vizsgálat során 
kapott adatok alapján azonban nem bizonyítható egyértelműen a nőies és a férfi as vezetési stílus megléte, 
ami ellent mond a központi tézisemnek, miszerint van a vezetési stílusnak neme.
A vizsgálat eredménye összességében azt mutatta, hogy a beosztottak nem sorolják a női és férfi  vezetőket 
sztereotípiákba, vagyis nem különböztetik meg a férfi  és női vezetőket, helyette inkább általánosan fon-
tosnak és kevésbé fontosnak tartott menedzseri értékeket tartanak számon. Az új vezetéselméleti irányzat 
jellemvonásai csupán nyomokban voltak fellelhetőek, érezhető volt ugyanis az, hogy a megkérdezettek 
elutasítják a „reform” feminista közelítésmódot, amely szerint a kívánatos modell: a női vezetők előnyö-
ket élveznének a férfi  vezetőkkel szemben.
A vizsgálat megkezdése előtt a feltett kérdésre azt a választ adtam, hogy igenis létezik nőies és ezzel szem-
ben férfi as vezetési stílus. A kutatások eredményét végigolvasva azonban azoknak a táborához sorakozok 
fel, akik a férfi  és a női vezetők közötti azonosságokat hangsúlyozzák, mindemellett nemtől függetlenül, 
önmagukban értékelik a vezetőket.
Véleményem szerint a férfi ak és a nők közti különbségek kihangsúlyozásával azért is vigyázni kell, mert 
annak eredményeképpen megkérdőjeleződhet az, hogy a nők megfelelnek-e a „normáknak”, és a hang-
súly a vezetési stílus és struktúra megváltoztatására helyeződhet.
A primer kutatásom segített előrejelzést adni a karrierlehetőségeimről is. Tehát e szerint, ha egy olyan gaz-
dasági szervezetbe tervezem a karrieremet, mint a vizsgált szervezet, ahol a beosztottak nem sorolják a női 
és férfi  vezetőket sztereotípiákba, jó kilátással és vélhetően egyenlő esélyekkel indulhatok el a vezetői 
pozíciók felé, férfi  társaim mellett.

* Gazdálkodási és menedzsment alapszakos végzős hallgató
** Belső konzulens: Karcsics Éva főiskolai tanár, ÁVF
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Szabó Anita*

AZ EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAP KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK MEGVALÓSULÁSA**

„A relevancia és a siker azokhoz szegődik, 
akik inkább meghallgatnak, mint beszélnek, 

és szolgáltatnak inkább, mint hirdetnek.”
Tim Manners (2008) 1

Az Európai Uniós támogatási alapok felhasználása során a magyar intézményrendszer mindezidáig 
kötelező szerepet adott a kedvezményezetti kommunikációnak: a program kommunikáció megvaló-
sítói lettek a projektgazdák, kommunikációs aktivitásuk a fejlesztéspolitika eredményének reklám-
felületévé vált. 
Munkám alapvetése, hogy a kötelező projekt kommunikáció eredményessége érdekében a 2014-
2020 közötti programozási időszakra szemléletváltozás szükséges az intézményrendszer minden 
tagja részéről, annak érdekében, hogy a fejlesztési eredmények elérhetőek, átadhatóak legyenek. 
Történjen meg mindez azért, hogy a projektek hatást gyakorolhassanak szűkebb- és tágabb környeze-
tünkre. A dolgozat célja megvizsgálni az eddigi kommunikációs kötelezettségek meghatározásának 
eredményességét, azok hatását a projektmegvalósításra, és alapot biztosítani a 2014-es programozási 
időszak kommunikációs kötelezettségeinek tervezéséhez. A kötelező kommunikációs tevékenységek 
előírásainak vizsgálatát egyrészről a projekt kommunikációs szakirodalomra, másrészről interjúkkal 
végzett kutatásra alapozva vizsgálom. Dolgozatom elméleti részében áttekintem a projekt kommu-
nikáció és a program kommunikáció kapcsolatát, és történeti összefoglalót adok a disszemináció 
Európai Uniós és magyarországi fejlődéséről. Elemzem a nyilvánossági előírások megvalósulását a 
Gazdaságfejlesztési Operatív Program kedvezményezettjei körében, vizsgálom a kapcsolódó intéz-
ményrendszer működését, ügyfél támogatását, szolgáltató tevékenységét. 
Az EU 2020-as stratégiájában tudáson és innováción alapuló gazdasági növekedést jelöl ki célként, 
amelyhez társulnia kell a megfelelő szemléletű kommunikációnak is. Összegzésem során javaslatot 
teszek a kötelező kommunikáció további egyszerűsítésére, és arra, hogy a hangsúly a disszemináció 
területére helyeződjék át. Az intézményrendszer részéről erősebb projekt kommunikációs támogatás 
biztosítását és nagyobb felelősségvállalást szorgalmazok. A célok és az eredmények publikációja a 
tudatos és felelős kommunikáció ismérve, mindezek disszeminációja pedig közérdek. 

* Közszolgálati alapszakos végzős hallgató
** Belső konzulens: Vajdovichné Visy Erzsébet főiskolai tanár, ÁVF

1  Relevance – Making Stuff That Matters, Portfolio 2008. New York. 252. oldal



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2014/30

Szabó Ildikó*

KOOPERÁCIÓ A SZERVEZETEN BELÜL EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉPESSÉG MEGLÉTÉNEK
ÉS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA MUNKAHELYI KÖRNYEZETBEN**

Életünk minden területe átitatott az együttműködés kérdésével, egészen gyermekkortól létünk végé-
ig. Szakdolgozatomban különböző tudományterületek aspektusából próbáltam megvilágítani a ko-
operációt. Arra a kérdésre kerestem a választ, hogy miért fontos az együttműködés az élet különböző 
területein, és milyen hatást fejthet ki a hiánya.
A dolgozat első része különböző tudományágak szakirodalmának ismertetéséből áll, úgymint pe-
dagógia, pszichológia, szociológia. Ez a szegmens széles irodalmat ölel fel, de mindvégig követi a 
fő irányvonalat, a kooperáció szükségességével kapcsolatban. A következő rész a humán erőforrás 
gazdálkodás által nyújtott megoldási lehetőségeket taglalja.
A dolgozat fő hipotézise az, hogy a nagyobb vállalatok jobban szenvednek az együttműködés hiánya 
okozta problémáktól, mint a kisebbek. Ezért választottam egy közép- és egy nagyvállalatot a vizsgá-
lathoz. A kutatás két része:

 Kérdőíves kutatási rész.1. 
 Interjúk.2. 

A célközönség a közép- és a nagyvállalat dolgozói voltak. E két kutatási mód segített az adott ko-
operációs problémák feltárásában és megértésében. Az eredmények elemzését követően igyekeztem 
elkülöníteni a cégekre jellemző sajátságos gondokat az általános problémáktól, és ezt követően fo-
galmaztam meg a lehetséges megoldási módokat.

* Humán erőforrás szakirányú továbbképzés végzős hallgató
** Belső konzulens: Menyhártné Zsiros Mária főiskolai tanár, ÁVF
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Szaton Adrienn*

A VÁLSÁG FOLYAMATA ÉS NEHEZEN LEKÜZDHETŐ KÖVETKEZMÉNYEI**

Szakdolgozatomban egy átfogó képet szeretnék bemutatni napjaink egyik központi témájáról, a 
2008-ban az Amerikai Egyesült Államokból kiindult gazdasági világválságról. Elemzem a kialaku-
lásának okait, főbb mérföldköveit és folyamatát, amely során átterjedt az egész világra. 
Bemutatom, hogyan lett az amerikai bankválságból először globális pénzügyi, gazdasági világvál-
ság. Igyekszem elemezni, hogy az Amerikai Egyesült Államok, az egyes országok és az Európai 
Unió hogyan reagáltak és a válságkezelés mely módjait választották. Fontosnak tartom a válság 
hosszú távú következményeit, az Unió, illetve az euró-övezet esetleges felbomlásával kapcsolatosan 
kialakult nézeteket.
Saját kutatásommal próbálom alátámasztani azon hipotézisemet, amely szerint a magyar családok 
döntő többsége még mindig nem tudott a válságot megelőző anyagi helyzetbe visszakerülni, illetve 
a felmérésemben résztvevő családok mindegyike feltehetően még hosszú évekig küzd megélhetési 
gondokkal. Ismertetem, hogy a magyar lakosság 2012-ben hogyan ítéli meg az ország gazdasági 
helyzetét és milyen hosszú távú következményekkel járt számukra a válság (lemondások, életmód-
váltás, megtakarításaik felélése). 
A válság előtti, alatti és jelenlegi helyzetünket azokkal a fő makrogazdasági adatok segítségével 
mutatom be, amelyek végig követik a válságot Magyarország szemszögéből.
Dolgozatomban igyekszem arra is kitérni, hogy az Európai Unió és a világ, a gazdaság számára 
milyen jövőbeli lépések szükségesek, hogy a válság okozta világszintű problémák megoldást nyerje-
nek, az újbóli egyensúlyi állapot kialakulhasson. 

* Gazdálkodási és menedzsment alapszakos végzős hallgató
** Belső konzulens: Belyó Pál főiskolai tanár, ÁVF
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Takács Enikő*

AZ MKB BANK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK AZ ELEMZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁG 
KEZDETÉT KÖVETŐ ÉVEKBEN**

Szakdolgozatom témája az MKB Bank pénzügyi teljesítményének az elemzése és értékelése a válság 
kezdetét követő években. Dolgozatomban választ keresek arra a kérdésre, hogy a Bank az elmúlt 
két évben miért lett veszteséges, és alátámasztom azt az állításomat, hogy a Bank válságmenedzse-
lése nem volt jó. Az elemzést és értékelést a Bank éves jelentései alapján készítettem felhasználva 
a főiskolán szerzett ismereteimet és munkám során szerzett gyakorlati tapasztalatokat. Különböző 
pénzügyi mutatók segítségével prezentálom a Bank teljesítményét, összehasonlítva a bankszektor 
egészével és két választott versenytárs adataival, eredményeivel. Tehát az alkalmazott módszerem 
idősor és összehasonlító elemzés. 
A szakdolgozat első részében a hitel- és betétállomány alakulását vizsgáltam majd a tőkemenedzs-
ment, likviditás, jövedelmezőség, hatékonyság tanulmányozását követően az összegfoglalás részben 
a következtetések és levont konzekvenciák alapján az állításom beigazolódott. Bár az MKB Bank 
több mint 60 éves tapasztalattal rendelkezik, elemzésem során kiderült, hogy szinte az összes vizsgált 
területen hiányosságok vannak, amelyek elsősorban a hiányos vezetői, menedzseri kompetenciákra 
utal, hisz a válságkezelésre hozott döntések nem voltak helytállóak vagy az időzítés nem volt tökéle-
tes, sőt néhány esetben nem is született válságkezelő döntés. A vizsgált öt terület mindegyikét rossz 
döntések sorozata és elszalasztott lehetőségek sora jellemzi, ami a vizsgált időszak előtti évekre is ki-
vetíthető, hiszen számtalan akkor hozott döntés következménye csapódott le a vizsgált időszak ada-
taiban. Egyértelműen megállapítható, hogy a Bank válságmenedzselése rossz vagy meg sem történt. 
A rossz válságmenedzselés és a veszteség ellenére a Bank helyenként megőrizte piaci pozícióját. A 
jövőre nézve a javaslatom az, hogy egy átfogó belső ellenőrzés keretein belül egy újfajta szemlélet- 
és stratégiaváltás, kisebb kockázatvállalási hajlandóság elengedhetetlen, annak érdekében, hogy a 
Bank ismét a régi ám de, új pályájára léphessen. 

* Gazdálkodási és menedzsment alapszakos végzős hallgató
** Belső konzulens: Tóth Margita főiskolai tanár, ÁVF


