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ÉLETPÁLYA-FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATOK
MAGYARORSZÁGON

A témám az életpálya-finanszírozás, azon belül is a személyes
pénzügyekre fektetem a hangsúlyt. Egy általam felépített életpályamodell keretében fogom bemutatni, hogy milyen pénzügyi
termékekkel lehet megvalósítani a kitűzött célokat A mai lakosság
már több és magasabb pénzügyi tudatossággal rendelkezik, mint pár
éve, ezért is vágok bele egy nagyobb piaci áttekintésbe, hogy ezeknek
az embereknek én magam is jobban tudjak segíteni.
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A KAPOSVÁRI EGYETEM HALLGATÓINAK MUNKAERŐPIACI
HELYZETE

TDK dolgozatomban azt kísérlem meg feltárni, hogy mely tényezők
hatnak a pályakezdő szakképzettek elhelyezkedési és továbbtanulási
esélyeire, valamint szakmájuk munka vagy továbbtanulás során
történő felhasználására. Kérdőíves adatfelvételem az idén végző
egyetemi hallgatók munkaerő-piaci esélyeit latolgatja különös
tekintettel az elvárásokra. A téma aktualitását számomra az adja,
hogy én magam is frissdiplomásként megjelenek a jövőben a
munkaerő-piacon, továbbá a családomban is van olyan személy, aki
ebben a tanévben fog diplomázni, unokanővérem személyében.
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RÁFORDÍTÁSAINAK MÉRSÉKLÉSE
JÁRAT- ÉS EEG OPTIMALIZÁLÁSSAL

Dolgozatom célja, hogy a járatoptimalizálás és az emberi erőforrás
gazdálkodás között kapcsolatot bizonyítsak.
A környezetvédelem, azon belül a hulladékszállítás szakági törvényi
előírásainak áttekintése után a Kaposvári Hulladékgazdálkodási
Nonprofit

Kft.

tevékenységén

keresztül

mutatom

be

a

közszolgáltatásra jellemző sajátosságokat. A járatstruktúra vizsgálata
után

ismertetem

a

járattervezés

folyamatát,

majd

a

járatoptimalizálást. A saját eredményeket könnyen érthető példákkal
támasztom alá, az elért eredményeket vizuálisan térképen is
illusztrálom.
Kutatásom

alátámasztja,

hogy

a

gazdasági

szempontú

járatoptimalizálás és az emberi erőforrás gazdálkodás között szoros
összefüggés figyelhető meg, valamint az emberi erőforrás
bevonásával történő járatoptimalizálás a szolgáltatás hatékonyságát
eredményezi.
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EGY TIPIKUS VETÉSSZERKEZETTEL RENDELKEZŐ TOLNA
MEGYEI ŐSTERMELŐ ADÓZÁSÁNAK VIZSGÁLATA

A mezőgazdasági őstermelői tevékenység az egyik legjellemzőbb
gazdálkodási

forma

növénytermesztésben.

a
Az

kis

üzemméretű
őstermelők

szántóföldi
jövedelemének

meghatározására a magyar adórendszer több olyan lehetőséget is
nyújt, mellyel csökkenthető az őstermelésből származó jövedelem
adótehere.

Ezért

dolgozatomban

három

különböző

esetet

feltételezve vizsgálom egy tipikus vetésszerkezettel rendelkező Tolna
megyei őstermelő adóterhének alakulását.
.
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UNIT-LINKED ÉLETBIZTOSÍTÁSOK KÜLÖNBÖZŐ
ÉLETHELYZETEKRE

Dolgozatom célja, hogy bemutassam a független biztosításközvetítő
szektor sajátosságait, valamint az unit-linked életbiztosításokat, mint
megtakarítási
megfelelő

ez

lehetőségeket,
a

és

megtakarítási

bebizonyítsam,
termék

hogy

miért

hosszútávú

célok

megvalósításához.
Dolgozatomban három különböző élethelyzeten keresztül vizsgálom
az unit-linked életbiztosítások által kínált lehetőségeket, majd EHM
mutató segítségével vetem össze az egyes élethelyzetekre kalkulált
konstrukciókat.
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ONLINE MARKETING LEHETŐSÉGEK KIS ÉS
KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

Milyen

online

marketing

lehetőségek

adottak

a

kis

és

középvállalkozások számára? Miért hasznosak ezek és hasznosságuk
hogyan mérhető? Dolgozatunkban ezekre a kérdésekre kívánunk
választ adni, egy sikeres kaposvári vállalkozás, a Precognox Kft.
példáján keresztül. A vállalkozás alapítója rendelkezésünkre
bocsátotta weboldaluk és blogjuk Google Analitikáját, melynek
vizsgálata után feltártuk, hogy miben rejlik az egyes posztok sikere és
miben lehet még fejlődési potenciál.
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Konzulens: Dr. Nagy Imre, egyetemi tanár

EFFECTIVENESS OF ENVIROMENTAL TAXATION IN NIGERIA
A KÖRNYEZETI ADÓK HATÉKONYSÁGA NIGÉRIÁBAN

Nigeria has derived the sum of $390 billions dollars from 1971 and
2005 from petroleum profit tax and other oil related fiscal revenue.
The revenue obtained was mainly used to carry out developmental
projects within the regions. However, the economy has been afflicted
with endemic corruption, high inflation, unemployment, high
poverty due to poor income distribution and militancy in the Niger
Delta zone resulted to sustained underdevelopment of the country.
Irrespective of the huge oil revenue earning the country has been
regarded as among the poorest in the world. Therefore the studies
seek to examine the effect of petroleum profit tax economic growth
in Nigeria.
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APPLIED ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF
RENEWABLE ENERGY CONSUMPTION ON THE ECONOMIC
GROWTH IN EU COUNTRIES
ALKALMAZOTT ÖKONOMETRIAI ELEMZÉS A MEGÚJULÓ
ENERGIAFOGYASZTÁSNAK AZ EU ORSZÁGAINAK GAZDASÁGI
NÖVEKEDÉSÉRE GYAKOROLT HATÁSÁRÓL

The field of the theme of the thesis is Energy Economics, with a focus
on econometric analysis of economic benefits of using renewable
sources of energy, i.e., its contribution to the GDP of twenty-eight
European Union countries. The research tests 5 hypotheses. To
prove/reject these hypotheses, four methods were applied:
correlation

matrix,

Cohrane-Orcutt

autocorrelation-corrected

regression, clustering method and simple exponential smoothing.
Software used: R, Python, Gretl, MikTeX and Gephi.
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THE IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON TURKISH
ECONOMY
AZ FDI BEFEKTETÉSEK HATÁSA A TÖRÖK GAZDASÁGRA
Purpose of this paper is to measure numerically role of FDI and its
effect on economic growth of Turkey. I am going to investigate
dependence level of economic growth on FDI, whether correlation
between them is positive or negative. Simultaneously this work will
cover FDI diversification strategy of Turkish government, in which
sector it is more concentrated and which sector is primary engine of
economic growth. Dependence between FDI and Economic Growth
will be tested by using Regression analysis model. Quantifying above
mentioned topics will make me to arrive at the point where given
results can be used to justify truthfulness of the claim that prioritizing
FDI inflow to economy will increase economic growth of Turkey
regarding proper FDI policy. Final results of this research work can be
classified as an important theoretical base for improving economic
development of Turkey.
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