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termékcsomag” kifejlesztésére, valamint a víziturizmus feltételeinek javítására, amely az 
interregionális és hazai gazdasági-társadalmi kohézió erősödését is elősegíthetnék.  

Tomcsák Ivett dolgozatát az Abaúj-Zempléni kistérség komplex hulladékgazdálkodási 
rendszerének megvalósításáról készítette. Célja elsősorban az volt, hogy rámutasson a szilárd 
hulladékok szelektív újrahasznosításának, illetve ártalmatlanításának fontosságára. A 
dolgozatban bemutatott komplexum létrehozásával az illegális hulladéklerakók felszámolhatóvá 
válnának a térségben. A hulladék kommandó és hulladékdepó szerepének, az eszközállomány-
bővítés módjainak bemutatása, a középtávú fejlesztési lehetőségek ismertetése során költség-
haszon elemzést is végzett a szerző.  

Vincze Balázs az ózdi kistérségi társulás három települése, Borsodbóta, Sajómercse és 
Uppony természeti tájmegőrző tevékenységét elemezte. Vizsgálta, hogy milyen helyi 
sajátosságok különböztetik meg a falvakat a térségen belül, milyen a közöttük lévő 
információcsere és a térségi szinttel való kapcsolattartás. Bemutatásra kerültek a vizsgált 
települések saját és közös projektjei, tervei. A dolgozat fő megállapítása, hogy a jövőre nézve a 
legnagyobb kihívást a helyi lakosság környezettudatosságának, valamint a falvak és városok 
kapcsolatának erősítése jelenti, melyre javaslatokat is megfogalmazott a szigorló hallgató.  

Vinczéné Telegdi Erzsébet Sajókeresztúr település fejlesztési lehetőségeit tekintette át a BÉM 
iparterület árnyékában, különös tekintettel a környezet védelmére. A dolgozatban a település és 
az iparterület története, jövőképe fogalmazódott meg, valamint együttműködésük lehetősége, a 
közös célok és feladatok kijelölése. A szerző legfőbb és legszükségesebb feladatként a település 
szennyvízcsatorna hálózatának megépítését hangsúlyozta. Vizsgálta környezetszennyező hatását, 
a beruházás esetleges elmaradásának következményeit és az önkormányzati feladatokat. 

Az elkészített szakdolgozatokat sokoldalú problémafelvetés, szakszerűség, módszertani 
megalapozottság jellemezte. Olyan lehetséges megoldásokat vetettek fel a területfejlesztési 
menedzser jelöltek, melyeknek reális a gyakorlati alkalmazhatósága, alapjául szolgálhatnak a 
vizsgált térségek, települések fejlesztési programjainak, projektjeinek, elősegíthetik a regionális 
gazdasági növekedést és fejlődést. 
 
 
 
Az Eszterházy Károly Főiskola gazdálkodási szakán terület- és településfejlesztési témában 
szakdolgozatot készítő hallgatók 2005/2006 tanévben 

 
Baksa Sára 

 
Az Eszterházy Károly Főiskolán tanár szakos, gazdálkodási szakon belül vállalkozási, 

marketing és turizmus szakirányú, továbbá idegenforgalmi szakmenedzser szakos hallgatói 
összesen 16 terület- és településfejlesztési témájú szakdolgozatot készítettek a 2005/2006-os 
tanévben. 
 
Ssz. Név Szak Szakdolgozat címe 

2005 
1.  Kolozsvári 

Zsófia  
Gazdálkodási szak vállalkozási 
szakirány 

A területfejlesztés, a területfejlesztési 
koncepciók az egri és a tiszafüredi 
kistérség tükrében 

2. Mátó Edit 
Katalin  

Gazdálkodási szak Marketing 
szakirány 

Kompenzációtámogatások, 
területfejlesztési rendszer az EU-ban 

3. Szél Miklós Gazdálkodási szak Turizmus 
szakirány 

Aggteleki Nemzeti Park térsége, 
kiemelten Rudabánya nagyközség 
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Ssz. Név Szak Szakdolgozat címe 
2005 

lehetőségei az idegenforgalomban 
4. Tiba Ádám 

László 
Idegenforgalmi szakmenedzser 
szak 
(felsőfokú szakképzés) 

Debrecen bemutatása és fejlesztési 
lehetőségei idegenforgalmi 
szempontból 

5. Dudás Tamás Idegenforgalmi szakmenedzser 
szak 
(felsőfokú szakképzés) 

Eger város fejlesztési elképzelései az 
Európa Kulturális Fővárosa cím 
tükrében, valamint azok finanszírozási 
lehetőségei 

6. Fehér 
Kornélia 

Idegenforgalmi szakmenedzser 
szak 
(felsőfokú szakképzés) 

Egy történelmi borvidék fejlesztési 
lehetőségei, kiemelten a Mátraaljai 
borvidék 

2006 
1. Horváth 

Adrien 
Gazdaságismeret tanár szak A területfejlesztés intézményrendszere. 

A Tisza-tó fővárosa - Tiszafüred 
2. Varga Ákos Gazdálkodási szak 

Vállalkozási szakirány 
Területfejlesztés Magyarországon – 
Észak-Magyarország és Dél-Alföld 
területfejlesztési stratégiájának 
összehasonlítása 

3. Hunyákné 
Takács Tímea 

Gazdálkodási szak 
Vállalkozási szakirány 

Területfejlesztés Magyarországon. 
Heves megye és Vas megye 
területfejlesztési stratégiáinak 
összehasonlító elemzése 

4. Susán Szilvia Gazdálkodási szak Turizmus 
szakirány 

A bátonyterenyei kistérség 
idegenforgalma és fejlesztési 
lehetőségei 

5. Demeter 
Noémi 

Gazdálkodási szak Turizmus 
szakirány 

A turizmus fejlesztési területei és a 
gazdasági helyzetképének bemutatása 
Heves megyében 

6. Barta Szilvia Idegenforgalmi szakmenedzser 
szak (felsőfokú képzés) 

Terület és településfejlesztés 
Magyarországon (konkrét megye vagy 
régió példáján) 

7. Kocsis 
Beatrix 

Idegenforgalmi szakmenedzser 
szak 
(felsőfokú képzés) 

Józsefváros infrastrukturális fejlődése 
területfejlesztési szempontból 

8. Holló Zsófia Idegenforgalmi szakmenedzser 
szak (felsőfokú szakképzés) 

A konferenciaturizmus fejlesztési 
lehetőségei és ennek gazdasági hatásai 
hazánkban 

9. Vasvári Erika Idegenforgalmi szakmenedzser 
(felsőfokú szakképzés) 

Miskolc Megyei Jogú Város 
tevékenysége a turizmus fejlesztése 
érdekében 

 
 
 


