
Domokos Péter* 

MONETÁRIS ÉS ÁRFOLYAM-POLITIKA MAGYARORSZÁGON 1990 UTÁN 

Az árfolyam, mint monetáris-politikai eszköz, illetve mint a jegybanki célrendszer mindvégig megha
tározó eleme az elmúlt tizenhárom év során két tényezőre volt közvetlen hatással: az inflációra és a 
versenyképesség alakulására. Ez a két tényező a gazdaságpolitika szándékától függően váltakozó priori
tással jelentkezett a Magyar Nemzeti Bank végső céljaként. Árfolyam-politikai szempontból az 1990 óta 
tartó időszak három részre különíthető el: a kiigazítható árfolyamrögzítés alkalmazásának, a csúszó leér
tékelésnek, és a széles sávos árfolyamrögzítés időszakára. 

A kiigazítható árfolyamrögzítés magyarországi alkalmazásának lényege az volt, hogy a jegybank az 
infláció leszorítása érdekében rendkívül szűk sávban rögzítette a forint árfolyamát, azonban ha a fizetési 
mérleg, illetve a versenyképesség alakulása úgy kívánta, akkor „kiigazította" az árfolyamot. Ez idővel a 
gyakorlatban azt jelentette, hogy bizonytalan időpontban és mértékben, de egyre gyakrabban leértéke
lésre került sor. Az árfolyamrendszer hibái miatt számos probléma merült fel az 1990-1995 közötti idő
szakban: a gazdasági környezet kiszámíthatatlan lett, a reálárfolyam felértékelődött, a folyó fizetési mér
leg hiánya megugrott és az egész monetáris politika hitelessége is veszélybe került. 

A gazdasági helyzet konszolidálása érdekében 1995 elején stabilizációs csomagot indított útjára a 
kormány. Ennek részeként a korábban expanzív költségvetési és jövedelempolitika restriktívvé vált és 
meghirdetésre került az előre bejelentett ütem alapján a csúszó-leértékelő árfolyamrendszer. A csúszó 
leértékelés bevezetése a forint árfolyamának kiszámíthatóbb alakulását és az egész monetáris-politika 
hitelességének a megerősödését eredményezte. Csökkent a fizetési mérleg hiánya, és a kezdeti növeke
dés után fokozatosan mérséklődtek az inflációs várakozások is. 

A csúszó leértékelés során alkalmazott viszonylag magas kamatprémiumnak és szűk sávnak köszönhe
tően az árfolyam szinte mindvégig az árfolyamsáv erős széléhez tapadt. Ez gyakori, költséges intervenci
óra kényszerítette a jegybankot. Mindazonáltal ez a költségvonzat hosszú távon is vállalhatónak bizo
nyult, ráadásul az erős szélhez tapadt árfolyam biztonságossá és fenntarthatóvá tette a csúszó leértékelést. 
A folyamatos inflációcsökkenés azonban 1999 után megtorpant és az árszínvonal emelkedés üteme „be
ragadt" 10 százalék körüli szinten. 2001. május és 2001. október között jelentős változás ment végbe a 
magyar monetáris rendszerben. Ennek négy fontos lépése volt: 

1. Májusban a forint árfolyamának intervenciós sávját ±-2,25 százalékról ±-15 százalékra 
szélesítették. 

2. Júniusban a Magyar Nemzeti Bank az árszínvonal emelkedési ütemének csökkentését 
előtérbe helyezve áttért az inflációs célkövetés rendszerére. 

3. Szintén júniusban életbe lépett a teljes devizaliberalizáció és a forint teljes konvertibilitása. 
4. Októberben pedig megszűnt a csúszó leértékelés és 276,1 forintos árfolyamon rögzítette 

a jegybank az euro-árfolyamát. 

A monetáris rendszer átalakításában szerepet játszott: az infláció mérséklésére irányuló korábbiaknál 
erőteljesebb törekvés, az Európai Unió árfolyamrendszeréhez való igazodás és a forint elleni spekulatív 
támadások veszélyének kivédése. 

Az intervenciós sáv kiszélesítése után a forint árfolyama azonnal erősödésnek indult. Ez a folyamat 
nagyban segítette a dezinflációs törekvések érvényesülését. A forinterősödés azonban átmeneti, ám je
lentős versenyképesség-romlást okozott a külkereskedelem által érintett nem importáló vállalatok szá
mára. Romlott az export jövedelmezősége, és az olcsóbb importnak köszönhetően a belföldre termelő 
cégek versenyhelyzete is rosszabb lett. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az árfolyam felértékelődése 
nyomán fellépő inflációcsökkenés tartósan és jelentősen javítja nemcsak a vállalatok, de a magánszemé
lyek helyzetét is. 

A szerző TV. évfolyamos, vállalkozásszervező szakos hallgató 
Témavezető: dr. Székács Anna főiskolai docens, Általános Vállalkozási Főiskola 



TO 

Groszman Erika* 

A FRONT OFFICE ÉS BACK OFFICE JELENTŐSÉGE ÉS KAPCSOLATA 
A HILTON BUDAPEST WESTEND MŰKÖDÉSÉNEK TÜKRÉBEN 

Szakdolgozatom célja, hogy rávilágítson a szállodaipar, azon belül is a Hil ton Budapest WestEnd 
Front és Back Office részlegének jelentőségére, a két terület kapcsolatára és szálloda működésén belül 
elfoglalt pozíciójukra. A dolgozat során kitérek a szállodaipar, és a két kiemelt terület általános jellemzé
sére, majd mindezen ismeretanyagot levezetem a konkrét szállodán keresztül, és bemutatom a két terü
let ott megfigyelt speciális felépítését, működését. Úgy gondolom, hogy ez a két terület képezi a szállo
da hatékony és nyereséges üzemeltetésének gerincét, és ezért sokkal nagyobb figyelmet érdemelne. 

És hogy miért pont a Hilton Budapest WestEnd a témám? Számomra a Hil ton a minőséget jelenti, a 
megbízható és elegáns szállodák körében. A Budapest WestEnd pedig a 2001 legjobb üzleti szállodája 
cím elnyerésével keltette fel az érdeklődésemet. Szakdolgozatom tartalmaz kritikai észrevételeket a Hi l 
ton Budapest WestEnd gyakorlatával, főleg a két kiemelt terület kölcsönös együtt (nem) működésével 
kapcsolatban, de ez csak és kizárólag egy huszonéves szubjektív véleménye. 

A dolgozat során arra próbálom felhívni az olvasó figyelmét, miért lenne olyan fontos, hogy a két 
terület szorosan együttműködjön, és egymást segítve álljon a vendégek rendelkezésére. Megfigyelései
met a szálloda két alkalmazottjával készített mélyinterjúval támasztom alá, illetve egészítem ki. Úgy gon
dolom ez a módszer a legalkalmasabb arra, hogy a személyes véleményeket is napvilágra hozhassam, és 
jól irányzott kérdésekkel rávilágíthassak a konkrét problémákra. Hangsúlyoznám, hogy nem bírálni sze
retnék, hanem kiemelni az általam helytelennek, vagy működésképtelennek gondolt munkafázisokat, és 
javaslatot tenni azok hatékonyabbá tételére. 

A dolgozatom felépítése perspektivikus, hiszen az általánostól indul és fokozatosan halad a konkrét 
probléma megjelenéséig. Mivel a dolgozat fókuszában a Front, és Back Office áll, ezért a történelmi 
kitekintés után a fogalommagyarázat segíti eligazodni az olvasót szakdolgozatom témájának alapjairól, a 
résztevékenységek funkcióiról. 

Képet kaphatunk a Front illetve a Back Office szervezeti felépítéséről és az ott dolgozók munkájáról. 
Mivel ezt a két részterületet a Hilton Budapest WestEnd gyakorlatán keresztül mutatom be, ezért a dolgo
zat egy igen jelentős része a Hil ton szállodaláncról, és azon belül is a WestEnd Hiltonról szól. Grafiko
nok és diagrammok segítenek elemezni a szálloda piaci helyzetének, forgalmának és átlagárának alaku
lását. A dolgozat utolsó részében válik világossá a két terület jelentősége a szálloda szempontjából, a 
kettejük között fennálló függőségi viszony, és az, hogy az egyik területen folyó tevékenységek komple
menterei a másikon folyóénak. Ezen konkrét szállodán keresztül próbálok rávilágítani a számomra igen 
komolynak ítélt problémára, méghozzá arra, hogy a Front illetve a Back Office között miért nem igazán 
beszélhetünk együttműködésről, fogalmazhatnék úgy is, hogy a közöttük lévő kapcsolat inkább "együtt-
nemműködés". 

A dolgozat a probléma megoldására tett javaslattal zárul, melynek lényege, hogy a kommunikáció és 
a közös interakciók fejlesztésével javítható lenne a két terület közti összhang. Összességében úgy látom, 
hogy az általam felismert, és ismertetett probléma tényleg valós és érzékelhető gond, ami foglalkoztatja 
az érintett feleket és ők is keresik a megoldást. 

A szerző IV. évfolyamos, vállalkozásszervező szakos hallgató 
Témavezető: Papp Ferenc, főiskolai docens, Általános Vállalkozási Főiskola 



Halasi Krisztina" 

AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAK INTÉZMÉNYE 

(mint magánfinanszírozási forma a magyar egészségügy területén) 

Az államháztartási reform elképzelései között jelentős szerepet foglal el a magyar egészségügy meg
újítása. Sajnos e terület több problémával is küszködik. Az egyik legnagyobb gond a forrásoldalon mutat
kozik, ugyanis az egészségügyre jellemző a pénzhiány. Továbbá ismert az önkormányzatok tulajdonában 
lévő egészségügyi szolgáltatók rossz fizikai állapota is. 

Jelenleg Európában nálunk a legmagasabb a jövedelemhez viszonyított járulékfizetési kötelezettség 
aránya, ennek következtében a források növelése a társadalombiztosítás szintjén már nem megoldható. A 
magánfinanszírozás két intézményi formája az üzleti biztosítók és az önkéntes kölcsönös egészségpénz
tárak. Az utóbbi a megtakarításon kívül számos előnnyel rendelkezik a másikkal szemben. Az önkéntes 
egészségpénztárak 1993 óta léteznek az egészségügyi piacon, azonban nem mutatnak olyan mértékű 
növekedést, mint a magánnyugdíjpénztárak. Jelenlétük és hasznosságuk sokak előtt még ismeretlen. 

A dolgozat elkészítése során arra törekedtem, hogy teljeskörűen bemutassam az önkéntes egészség
pénztárak intézményét és annak környezetét. Célom az volt, hogy azok számára nyújtsak ismereteket 
erről a magánfinanszírozási formáról, akik nem tudnak létezéséről, valamint azoknak, akik bár hallottak 
róla, még sem ismerik pontosan azokat. Sok embernek fontos az egészsége, és szeretne azért tenni is 
valamit. Az egészségpénztáraknak köszönhetően olyan előnyökhöz juthatunk, mint például a preven
ció, vagy az adókedvezmények igénybevétele. Az első esetben lehetőség van arra, hogy a megelőzés és 
egészségmegőrzés intézményi keretek között történjen. Míg a második esetben lehetőségünk van az 
általunk vagy a munkáltatónk által befizetett tagdíj után adókedvezményt igénybe venni. További célom 
volt az is, hogy rávilágítsak arra, hogy nem csak egyéni szinten, hanem az egészségügy szintjén is szükség 
van az önkéntes egészségpénztárakra. Elsősorban magánforrás bevonását jelenti, de emellett jó hatással 
van a piaci versenyre is. 

Több tényezőnek is köszönhetően erősödne a verseny az egészségügyi szolgáltatók körében, egy
részt azért, mert a szolgáltatók fix összeghez jutnak, amennyiben ellátnak egy egészségpénztári tagot, 
továbbá azért, mert a pénztáraknak köszönhetően nőnek a minőségi elvárások a szolgáltatókkal szem
ben. Ezen ismeretek tükrében arra a megállapításra jutottam, hogy a magyar egészségügynek szüksége 
van az önkéntes egészségpénztárakra. A kormány sajnos még nem adott jelentős szerepet nekik. Azon
ban a taglétszám aránya a magyar lakossághoz mérve alacsony, ezért érdemes lenne a pénztáraknak 
megfelelő tagtoborzó stratégiát kialakítani, mert a keresleti oldalon igenis van igény rájuk. A jövőben az 
államnak is több szerephez kellene juttatnia az egészségpénztárakat. A magánbiztosítás valamennyi euró
pai országban jelen van. Ahhoz, hogy a magyar egészségügy színvonala növekedjen, szükség van egy 
olyan rendszer kiépítésére, amelyben a társadalombiztosítás teljes átalakításon megy keresztül, majd 
ezután, amellett az önkéntes egészségpénztárak is központi szerephez jutnak. 

A szerző IV. évfolyamos, vállalkozásszervező hallgató 
Témavezető: dr. Karle Georgina 



Kozsdi Edina* 

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK 
ÜZLETI ANGYAL TÍPUSÚ FINANSZÍROZÁSA" 

Az üzleti angyal finanszírozás lényege, hogy nem egyfajta hitelt jelent, hanem úgynevezett résztvevő 
tőkét biztosít használójának. Fontos, hogy banki értelemben vett fedezetet nem igényel, viszont a kocká
zat mértékével arányos hozamot vár. Az üzleti angyalok nagyobb számú közreműködése, számszerű és 
tőkeerő mennyiségi növekedése a fejlett országokban nem spontán folyamat eredménye. Szükség van 
közvetítő szolgálatokra is. Ilyen közvetítő szolgálatot működtetnek a fejlett országokban, ott is, ahol az 
üzleti angyalok szerepe a gazdaságban már számottevő. 

Fontos, és főként hiánypótló szerepet töltenek be az üzleti angyalok a jelentős növekedési képessé
gű kisebb vállalkozások, és különösen az új innovációs eredmények létrehozására támaszkodó vállalko
zások fejlődésének elősegítésében, az ehhez szükséges tőke biztosításában. A tőlük származó kis- és 
középvállalkozásokba irányuló befektetések jelentik a külső tőke legnagyobb forrását, mint ahogy meg
valósult egyes rendkívül sikeres magyar cégek (pl.: Graphisoft, Index) esetében. 

A szerző TV. évfolyamos, vállalkozásszervező szakos hallgató 
Témavezető: dr. Székács Anna főiskolai docens, Általános Vállalkozási Főiskola 

Az OTDK-n második díjat nyert dolgozatot Id. 8. számunkban (159-174. oldal). 
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Marosi Szonja* 

A BKV RT. STRATÉGIA ÉS CONTROLLING RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA 

Szakdolgozatomban Magyarország legnagyobb tömegközlekedési vállalatának, a BKV Rt-nek a straté
gia és controlling rendszerét vizsgáltam. E területekhez szervesen kapcsolódik a reorganizáció, ami 
alapfeltétele volt a két rendszer kiépítésének, így a dolgozat három fő tartalmi egységre tagolható. Vá
lasztásom azért esett e téma vizsgálatára, mert a Társaságnál eltöltött gyakorlati idő alatt megismerhettem 
e területeket. A Társaság, azon kevés magyar tulajdonban lévő nagyvállalat közé sorolható/tartozik, amely 
időben felismerte, hogy helyzetét csakis működő stratégia és jól kiépített controlling rendszerrel tudja 
javítani. Ilyen pozitívnak tartom a Társaság azon törekvését, hogy a közszolgáltatás kötött keretei között, 
annak szűk mozgásterében működő stratégia és controlling rendszert alkotott. 

A vállalat Budapest közlekedésének minden korszakában meghatározó szerepet játszott, hiszen a 
fővárosi életminőség egyik alakítója. A zökkenőmentes budapesti tömegközlekedés megvalósulásához 
elsőrendű kormányzati és önkormányzati érdekek fűződnek. A folyamatok megismerése során azonban 
tapasztalhatjuk, hogy a Társaság működési feltételeire, finanszírozási helyzetére egyik fél sem tudott 
érdembeni megoldást találni. 

Szakdolgozatomban rámutatok, hogy a vállalati reorganizációs program keretében megvalósított pro
jektek (például TransIT projekt), valamint átszervezések alapjaiban új, korszerű változásokat eredmé
nyeztek a vállalat életében. 

A stratégiaalkotás folyamatának megismerésével a vállalat életterébe tekinthetünk be, láthatjuk, hogy 
milyen keretek között végzi mindennapos tevékenységét. Kiemelkedő fontosságúnak tartom, hogy stra
tégiáját tudatosan kívánták létrehozni. Miután megvizsgáltuk az elérendő célt, a "stratégiát", a controlling 
területében a cél elérését segítő módszereket ismerhetjük meg. A controlling, mint funkció, a vezetés 
eligazodását szolgálja, ami különösen fontos egy nagyváros működését meghatározó közlekedési rend
szerben. Az sem mellékes, hogy a rendszer biztosította közlekedés milyen színvonalon és milyen költsé
gen valósul meg, ezért a controlling területei közül a költségcontrolling és a tervezés részterületét 
emeltem ki . Megállapítható, hogy a költségek elszámolása és nyomon követése egységesen megoldott és 
a - elvárásoknak megfelelően - járatokra van terhelve a különböző elszámolási technikák alkalmazásával. 
A költségcontrolling, azonban "csak" a döntések megalapozásához nyújt segítséget, önmagában nem 
rendelkezik intézkedési hatáskörrel, a vállalatirányítással szorosan együttműködve azonban jelentős ered
ményekre képes. 

Összességében egy jól kiépített, modern, minden követelménynek megfelelő rendszer (amely ter
mészetesen magában hordozza a külső és belső környezethez való alkalmazhatóságának minden előnyét 
és hátrányát is) megismerésére nyílik lehetősége az olvasónak. 

A szerző IV. évfolyamos, vállalkozásszervező szakos hallgató 
Témavezető: Salamonné dr. Huszty Anna, főiskolai tanár, tanszékvezető, 
Általános Vállalkozási Főiskola 



Pete Zsolt* 

A KÜLFÖLDI MŰKÖDŐ TŐKE SZEREPE, HASZNOSULÁSA 
A MAGYAR GAZDASÁGBAN, AZ AUTÓIPAR TERÜLETÉN 

A rendszerváltást követő években, a politikai, a jogi és a gazdasági környezet kedvezőbbé válásával 
párhuzamosan, némi időbeni késéssel, fokozatosan megjelentek hazánkban a külföldi befektetők. A 
privatizáció, a magántulajdon felértékelődése és a külföldi tőkejelenlét egyaránt hozzájárult hazánk 
szerkezetátalakításához, gazdasági fejlődéséhez. A rendszerváltás óta folyamatosan növekedett a külföldi 
befektetések száma és volumene Magyarországon, és véleményem szerint telítetté is vált a hazai piac. Az 
autóipar gyerekkorom óta érdekel. Több szempontból is érdemesnek találtam kiemelni munkámban. 
Egyrészt jellemző e területre a gyors fejlődés, másrészt gazdasági szempontból húzóágazattá válása, ami 
hozzájárult a gazdasági fejlődéshez. Ebben az iparágban igen magas a külföldi tőkejelenlét, a külföldi 
beruházások összértéke. Véleményem szerint az autóiparban nem várható olyan mértékű tőkekivonás, 
mint ami a feldolgozóipar egyéb ágaiban mostanában tapasztalható. Manapság a beáramló tőke volume
nének jelentős csökkenése, valamint a korábban már megtelepedett befektetők tőkekivonásai miatt egy
re nagyobb jelentősséggel bír. 

Diplomamunkámban elemzem azokat a külső és belső okokat is, amelyek indokolhatják hazánk tőke
vonzó képességének csökkenését. Beazonosítok külső, közvetett hatásokat, mint például a nemzetközi 
politikai helyzet instabilitása, a közel-keleti konfliktus, a világgazdaságot jellemző dekonjunktúra, vagy 
Kína tőkevonzó képességének ugrásszerű növekedése. 

A belső okok a gazdaságpolitikával, a befektetés-ösztönzési programmal kapcsolatosak. A külföldi 
befektetők szempontjából különös súllyal bír a kormány által meghirdetett támogatások köre, minősége 
és mennyisége. Több esemény, például a mostanában elbukott Peugeot nagyberuházás is indokolttá 
teszi a befektetés-ösztönzési program felülvizsgálatát, módosítását és korszerűsítését. 

A szerző IV. évfolyamos, vállalkozásszervező szakos hallgató 
Témavezető: Papp Ferenc, főiskolai docens, Általános Vállalkozási Főiskola 



Rákóczy Katalin* 

A VÁMJOGI SZABÁLYOZÁS KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERÜLETE: 
A GAZDASÁGI VÁMELJÁRÁSOK ÉS HARMONIZÁCIÓJUK A KÖZÖSSÉGI 
SZABÁLYOZÁSSAL 

Szakdolgozatom témájául a gazdasági vámeljárások ismertetését választottam. Ennek keretein belül 
bemutatom a 2002-ig alkalmazásra kerülő vámjogi jogszabály-módosításokat tartalmazó rendelkezéseket, 
amelyek hatásukat tekintve felérnek a Vámtörvény megalkotásának jelentőségével. A Vámtörvény 1995 
óta számos módosítást élt meg, de a legfontosabb lépésre 2000-ben került sor, amikor is a parlament 
rendkívül jelentős, sokrétű változásokat fogadott el, amelyeket több külső és belső tényező, befolyásolt. 

Külön kiemelendő az európai uniós csatlakozási folyamat, hiszen a módosítás alapvetően további 
közelítést jelentett az uniós vámjogszabályokhoz, különös tekintettel a gazdasági vámeljárások szabálya
iban történő összehangolás tekintetében. Olyan jelentős mérvű változásokat hozott, amelyek feldolgozá
sa és az új elvárásoknak való megfelelés nem kis feladat elé állította a hazai gazdálkodókat, és a vámható
ságot egyaránt. Az uniós csatlakozás mellett külön kényszerítő erőként jelentkezett nemzetközi kereske
delem folyamatos növekedése, ugyanis 1990 és 1999 között a vámhatóság által elvégzett vámkezelések 
száma több mint kétszeresére nőtt, értékük pedig még jelentősebb növekedést mutat. 

Az elméleti jogszabályokban három fő terület szabályozására, illetve módosítására került sor, amelyek 
közül a termelési célú gazdasági vámeljárások rendszerének a közösségi vámjogi szabályozáshoz való, 
csaknem teljes mértékű igazítását emelem ki. Ezen belül három fő tárgykör kap különös hangsúlyt. 
Egyrészt a vámfelügyelet melletti feldolgozás beépítése, amely a jogszabályban közzétett listában szerep
lő importalapanyagok és -alkatrészek esetében lehetővé teszi a késztermék vámfelügyelettel történő 
hazai előállítását és az alapanyagok helyett a végtermék vámtételével és jellemzőivel történő vámkezelés
ét (nevezhetjük „késleltetett importnak" is) Másrészt szó van az aktív feldolgozás átalakításáról, aminek 
során a korábban ismert vámvisszatérítési rendszer ezen eljárás keretei közé került. A harmadik terület az 
egyszerűsített eljárások rendszerének átvétele. 

A 2001. évvégére végrehajtott módosítás a gazdasági vámeljárások tekintetében a vámraktározás és a 
vámeljárás további összehangolására, illetve az úgynevezett használati gazdasági vámeljárás, vagyis az 
ideiglenes behozatal részletszabályainak átvételére koncentrált. A megváltozott jogszabályi rendelkezé
sek 2002. január l-jével léptek hatályba. A Vámtörvény öt különböző gazdasági vámeljárást nevez meg. 
Ezek: vámraktározás, ideiglenes behozatal, aktív feldolgozás, passzív feldolgozás, vámfelügyelet melletti 
feldolgozás. Ezen vámeljárások a maguk összetett funkcióikkal szerepet töltenek be a vámjogszabályozá
son belül. Közös jellemzőjük a termékbehozatal megkönnyítése a raktározási, feldolgozási, és használati 
célú funkciójuk ellátása során. 

Szakdolgozatom célja - a teljesség igénye nélkül - e gazdaságilag jelentős speciális terület fontossá
gának érzékeltetése, átfogó kép nyújtása a hazai gazdálkodók számára egyrészt a jogharmonizációs mó
dosításokkal bővített gazdasági eljárások bemutatásával, másrészt azok gazdasági illetve gazdálkodási je
lentőségének, előnyeinek kiemelésével. Elsősorban azok a gazdasági szereplők érdekeltek e szabályozó 
eszköz gazdasági „logikájának" az átlátásában, megértésében, akik számára a mindennapi életben elke
rülhetetlen az új vámjogszabályok ismerete és a jövőbeni változásokra való felkészülés. 

Szakdolgozatom egyik mondanivalója, hogy gazdasági vámeljárásokat érintő jogharmonizáció nem a 
„minden áron" elvre épült. Számos, a közösségi szabályozással még nem összehangolt határozat él, amely 
támogatja, és figyelembe veszi a hazai gazdálkodók érdekeit, továbbá, amely tudatosan azt a célt szolgál
ja, hogy a gazdálkodók erősítsék versenyképességüket, likviditásukat, hogy egyenlő feltételekkel jelen
hessenek meg a közösségi piacon. A gazdasági vámeljárások vámjogi szabályozásának jogharmonizációs 
célú módosításai gazdasági ösztönzési céllal kerültek megvalósításra. A hazai gazdálkodókat arra az aktív 
kezdeményező magatartásra készítik fel, amelyet az Európai Unió tagállamaiban dolgozó gazdálkodók 
már elsajátítottak. Szemléletváltás megalapozásáról van szó, ami nem egy „mindenható" vámhatóság és 
egy kiszolgáltatott ügyfél között, hanem egy ügyfél-specifikus vámszolgálat és az érdekeit, gazdasági 
feltételeit ismerő és érvényesíteni kívánó gazdálkodó között valósul meg. 

A szerző IV. évfolyamos, vállalkozásszervező szakos hallgató 
Témavezető: dr. Székács Anna főiskolai docens, Általános Vállalkozási Főiskola 



A szakdolgozatban a gazdasági vámeljárásokat tárgyaló fejezetek mellett egy esettanulmány is szere
pel, amely az aktív feldolgozást célzó gazdasági vámeljárás jogszabályi előírásainak gyakorlati megvalósu
lását mutatja be. Az esettanulmány azt kísérli meg, hogy egy konkrét hazai feldolgozó cég működésén 
keresztül gyakorlati példaként szolgáljon mind annak feldolgozó tevékenységére vonatkozóan, mind a 
tevékenység engedélyezésétől az elszámolásig végbemenő folyamatra vonatkozóan. 

A gazdasági vámeljárások ismertetése során a harmonizációs törekvésű módosítások kiemelése mel
lett gazdasági ösztönzési szerepük is említésre került. A gazdasági vámeljárások közös ismérve, hogy 
minden esetben vámkönnyítést tesznek lehetővé a gazdaság működéséhez szükséges termékbehozatal
ra, azon belül a feldolgozásra, raktározásra, és átmeneti célú használatra. A közösségi szabályozás átvéte
lével, illetve a hazai vámjogi szabályozáshoz való igazításával mindez a gazdálkodói nézőpontból is teljes 
mértékben megvalósult, az aktív feldolgozásban például a helyettesítő áru alkalmazásával; a vámfelügye
let melletti feldolgozásban az alacsonyabb vámtétellel való elszámolással; az ideiglenes behozatalban a 
még hatályban lévő két százalékos használati vámmal a közösségi három százalékkai szemben; a vámrak
tározásban a vámraktártípusok kínálta lehetőségekkel; a passzív feldolgozásban a passzív és aktív feldol
gozás részfolyamatainak összekapcsolásával. 

Bízom abban, hogy a hazai gazdálkodók ezen szabályozó eszköz gazdasági logikájának átlátásával, 
megértésével a közösségi piacra lépve aktív kezdeményező magatartásra törekednek. 
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Takács Nóra* 

AZ AB-AEGON ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ RT. PÉNZFORGALMA 

A Biztosító a Főiskolán működő bázisintézményi rendszerben 3 félév során biztosította számomra 
ismereteim gyarapodását és a szakdolgozati témám kifejtésére is lehetőséget adott. A gyakorlatom alatt a 
Vállalati Pénzügyek és Bankkapcsolatok szakterület munkatársai vezettek be a Biztosító pénzforgalmába, 
valamint megismertették velem az ebben résztvevő szervezeti egységeket és a kapcsolódó informatikai 
rendszereket is. Diplomamunkám megírásakor arra törekedtem, hogy mindezen témákról átfogó képet 
nyújtsak, valamint arra, hogy a különböző pénzügyi és informatikai folyamatokat mindenki számára 
könnyen érthető módon fogalmazzam meg. Szakdolgozatom megírásában a személyes konzultációk mellett 
a Biztosító külső és belső szabályozási rendszerének megismerése, főiskolai tanulmányaim és a Raiffeisen 
Bank ügyfélreferensével készített interjúm segített. 

Agyakorlatom helyszínéül választott ÁB-AEGON Általános Biztosítót a X X . század közepén alapították, 
mely akkor még az Állami Biztosító Nemzeti Vállalat nevet viselte. A Biztosító rövid időn belül tömegbiz
tosítóvá vált, élet-, épület- és lakásbiztosítási módozatok közül választhatott a lakosság. Az 1986. év során 
a magyar állam egy másik nagy biztosítótársaságot hozott létre, ezzel az ÁB monopóliuma megszűnt. A 
következő fontos állomás a cég életében az 1992. év volt, mely a privatizációt jelentette a Biztosító 
számára. Ezen lépéssel a holland A E G O N Biztosító Társaság leányvállalatává vált a Biztosító. Az anyaválla
lat 4 kontinens több, mint 10 országában van jelen és ma a világ 3. legnagyobb biztosítója. 

A privatizáció következtében a vállalat működési alapelvei egyértelműen megváltoztak. A Biztosító 
mottója: „Tiszteld az embert! Keress pénzt! Érezdjól magad!"pontos iránymutatója a vállalatnál dolgozók 
gondolkodásmódjának és profitorientáltságának. A„ Tiszteld az embert!" jelszó segített egy olyan vállalati 
kultúra kialakításában, amely az általános és igazin fontos emberi értékekre épül, így az egymással és az 
ügyfelekkel illetve üzleti partnerekkel létrejött kapcsolatokat is a kölcsönös tisztelet jellemzi. 

A „Keress pénzt!" felszólítás betartásához szükség van egy olyan eredményes üzletpolitikára is, amely 
alapot ad a munkatársak kedvezőbb anyagi megbecsüléséhez. 

A Biztosító bankkapcsolataira jellemző, hogy szigorú kritériumok és követelmények rendszere -
szakmai, informatikai követelmények és kedvező üzleti kondíciók - felelteti meg a lehetséges bankokat 
és a feltételrendszernek leginkább megfelelőt választja ki partneréül. Az ÁB-AEGON Általános Biztosító 
Rt. elvárja (fő)számla-vezető bankjaitól, hogy speciális pénzügyi igényeit maximálisan kielégítsék, illetve 
kövessék. A Biztosító pénzügyi-stratégiai céljai hosszú távra meghatározzák a Társaság piaci lépéseit. 
Jelenleg ezen célok a készpénzforgalom minimalizálása, az OCR csekkes fizetmények és a postai kifize
tési utalványok számának csökkentése az elektronikus fizetési módok előnyben részesítése érdekében. 
Az ügyfelekkel való kapcsolattartás (személyes kapcsolat, call-center, Internet) színvonalának növelése 
szintén stratégiai célnak számít, hiszen a szolgáltatásokkal való elégedettség nagymértékben képes befo
lyásolni a biztosító versenypozícióját. 

Szakdolgozatomban bemutatom a pénzügyi tranzakciók (jóváírások, terhelések) különböző, az AEGON 
gyakorlatában honos módjait, kiemelve a csoportos átutalások és beszedések fontosságát, valamint az 
üzleti bankkártya használatát és a készpénzforgalom lebonyolítását is. A pénzügyi tranzakciókat kezde
ményező, országos szintű szervezeti egységek mellett a Központi Informatika és Vállalati Pénzügyek és 
Bankkapcsolatok szakterületének feladatait - többek között a pénzforgalom bonyolításának és az elekt
ronikus banki terminálok üzemeltetésének módját, valamint a befektetésekkel összefüggő likviditás 
menedzsment folyamatát - hangsúlyozottan ismertetem. 

Az egy as pénzügyi informatikai rendszerekközött az ABLAK, IFI, MAMA rendszerek funkcióit, feladatai 
lebonyolításának menetét, valamint a szoftverek és a pénzügyi munka szoros kapcsolatát jellemzem. 

Dolgozatom végkövetkeztetése, hogy az ÁB-AEGON Általános Biztosító Rt. vagyoni és pénzügyi helyze
te stabil, jövőbeni működését - figyelembe véve az Európai Unió pénzügyi szektorra vonatkozó "jósla
tát", miszerint a biztosítók növekedésének dinamikája jelentős mértékű lesz az elkövetkező időszakban 
- várhatóan semmilyen negatív tényező nem befolyásolhatja. 

A szerző IV. évfolyamos, vállalkozásszervező szakos hallgató 
Témavezető: dr. Székács Anna főiskolai docens, Általános Vállalkozási Főiskola 
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Tóth Nikoletta' 

HITELKOCKÁZATOT JELENTŐ TÉNYEZŐK SZEREPE A BANKOK ÉLETÉBEN 

A pénzpiacon zajló erős verseny hatására a bankok a biztonságra és a stabilitásra törekednek, ezért 
fontos számukra, hogy a veszélyt jelentő kockázatokat megfelelően kezeljék. A kereskedelmi bankok 
nyereséges működését fenyegető kockázattípus egyike a hitelkockázat, melynek figyelmet érdemlő ke
zelésére nagy szükség van. A hitelkockázat-kezelés feladata azon tényezők vizsgálata és elemzése, ame
lyek a hitelkihelyezések időben történő megtérülését befolyásolhatják, meg- nem-valósulását eredmé
nyezhetik. 

A hitelkockázatot jelentő tényezők megítélésének szempontrendszerében jelentős változásokat idéz
tek elő az elmúlt néhány évben bekövetkezett gazdasági és pénzügyi események. A bankoknak hitelkihe
lyezéseik során egyre nagyobb figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a hitelt igénylő ügyfelek esetében ne 
csak azok stabilitására helyezzék a hangsúlyt, hanem az adott ország gazdasági és pénzügyi helyzetét is 
vizsgálják. Mindezek miatt az egyes országokban rejlő kockázatok felértékelődtek. Az ügyletek meghiú
sulását nagyban befolyásolják az előre nem várt gazdasági és társadalmi történések a világ minden pont
ján. Ilyen például az amerikai gazdaságra nagy hatást gyakorló 2001. szeptember 11-ei merénylet, amely 
megrázta a világot és negatív következményeket vont maga után. A pénzintézeteknek - a vállalatok által 
végrehajtott könyvviteli hamisítások következtében - a hitelek kihelyezéséről történő döntéseik folya
mán meg kell vizsgálni az adatok valódiságát, valamint az egész ágazatban várható változások következ
ményét. Fontos, hogy az értékelések ne csak az adatokra vonatkozzanak, hanem az ügyfelek egymás 
közötti kapcsolataira és a külső körülmények vizsgálatára is. 

Magyarországnak, az Európai Unióhoz való csatlakozásával, a banki hitelek még inkább előtérbe fog
nak kerülni, hiszen az Európai Unió által előírt szabályozások megnehezítik a vállalatok sorsát. A hitel
kockázat-kezelés szabályozási környezetében is átalakulások fognak bekövetkezni, amelyek megvalósítá
sa a bankok számára szintén nagy kihívást jelent. A hitelkockázatok mérésének alapvető pillére a bázeli 
Bankfelügyeleti Bizottság által megfogalmazott tőkemegfelelési kritérium. A pénzvilágban történt válto
zások hatására a Bizottság, nagyobb teret szeretne engedni a bankok számára hitelkockázataik megítélé
sét illetően. 

A testület megadná a lehetőséget, hogy a bankok maguk döntsék el, mennyire kockázatosak a külön
böző eszközeik. Az új elképzelés lényeges szempontja, hogy nem céltartalékot, hanem tőkét rendel 
minden kockázatos tényező mögé. A bankok maguk dönthetik el, milyen módszert alkalmaznak a válla
lati, bankközi, valamint az országoknak nyújtott kölcsöneik kockázati osztályba sorolása alkalmával. 

A hitelintézeti törvény kockázatvállalásra vonatkozó rendelkezéseinek tanulmányozásából kitűnik, 
hogy egy banknak a tevékenysége során pontos szabályoknak kell megfelelnie. Ezeknek az előírásoknak 
a betartása tovább nehezíti a pénzintézetek számára a fennmaradást, ezért hiteleik kihelyezése folyamán 
a biztos megtérülésre kell törekedni. 

A gazdasági élet rohamos változása maga után vonja a különféle hitelkonstrukciók igénybevételét. 
Ezért a bankok egyre jobban előtérbe kerülnek a mindennapokban. A piac résztvevőire egyre nagyobb 
nyomás nehezedik és ahhoz, hogy lépést tudjanak tartani a fejlődéssel, szinte minden tranzakciójukba 
be kell vonni valamely pénzintézetet közreműködő társnak, különben fejlesztéseiket önerőből képtele
nek végrehajtani. A folyamatos vállalati csődhelyzetek túlélése kapcsán is mindinkább nélkülözhetetle
nek a bankok által nyújtott hitelek, amelyek a hitelintézetek oldaláról nézve még nagyobb kockázatot 
jelentenek. Esettanulmányomban a barkácscikk és építőanyag kiskereskedelmet és annak két piacvezető 
vállalatát elemeztem a hitelkockázatot jelentő tényezők feltérképezése céljából. Elemzésem kapcsán 
megállapításra került, hogy az egyik cég tulajdonosai inkább a bankokra támaszkodnak, míg a másik 
vállalatnál az anyavállalat tőkeinjekciókkal próbálja az eredményességet növelni és a fizetőképességet 
javítani. 

Értekezésemből kitűnik, hogy a bankok hitelkockázat-kezelése egyre nagyobb szerephez jut az elkö
vetkezendő időkben, hiszen egy megalapozatlanul nyújtott nagy-összegű hitel az adott bank bukásához 
vezethet, de - ezen túl - kihatással lehet az egész pénzügyi világra is. 

A szerző IV. évfolyamos, vállalkozásszervező szakos hallgató 
Témavezető: Schiffer Péter főiskolai docens, Általános Vállalkozási Főiskola 
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Wrana Krisztina" 

PIRULA-PROBLÉMA 

A magyarországi gyógyszeripar helyzete 

A gyógyszeriparban a világon az utóbbi időben robbanásszerű fejlődés figyelhető meg. A bevezetés
hez közel álló gyógyszerek kifejlesztési költségei megemelkedtek. A nemzetközi gyógyszerpiacon költ
ségcsökkentési törekvések következtében a felvásárlások és fúziók révén megavállalatok jöttek és jönnek 
létre. A nemzeti piacszabályozás egyre nagyobb nemzetközi nyomás alá kerül. 

A hazai gyógyszeripar a rendszerváltást követően jelentős átalakuláson ment keresztül. Az átalakulás 
az iparág minden szereplőjét érintette. A megváltozott jogi és gazdasági körülmények a gyógyszergyártókat 
és -forgalmazókat működésük átgondolására késztették: 

• Átalakult a tulajdonosi szerkezet mind a gyártásban, mind a gyógyszer-kereskedelemben. 
• Liberalizálták a gyógyszerimportot. 
• A hagyományos kereskedelmi csatornák és exportpiacok összeomlottak. 
• Termékdiverzifikáció ment végbe. 
• A verseny kiéleződött, külföldi szereplők jelentek meg Magyarországon. 
• A gyógyszer-áremelések miatt az előirányzott gyógyszerár-támogatásokat nem lehetett tartani, 

így a lakossági gyógyszerkiadások jelentősen megemelkedtek 
• Új egészségügyi törvényt vezettek be. 

Mindennek következtében a magyar gyógyszerpiacon erőteljes koncentrálódási folyamat ment végbe 
vertikális, helyenként pedig horizontális irányban. A kialakult új magyarországi helyzetben már erőtelje
sen tükröződnek a nemzetközi tendenciák. 

A hazai gyógyszeripar tekintetében új szereplők belépésére az ellátási lánc egyetlen elemében sincs 
igazán lehetőség. Egyrészt, mert a belépési korlátok magasak; fizikai jellegű szükségleteken (magas tőke
igény) kívül speciális ismeretekre is szükség van. Másrészt viszont az állam törvényi úton szabályozza az 
ipar szereplőinek egymáshoz fűződő kapcsolatát és a realizálható nyereség mértére is jelentős hatást 
gyakorol. 

Dolgozatom célja az, hogy leírja a hazai gyógyszeripari ellátási lánc szerkezetének átalakulását. Bemu
tatom, hogy a piac szereplői miként próbálják érdekeiket érvényesíteni az állammal, és a többi „játékos
sal" szemben, illetve, hogy ehhez milyen eszközöket használnak fel. Jelentős az a hazai törekvés, hogy 
miközben a gyárak és nagykereskedők láncszemében erőteljes integrálódás megy végbe, a patikák pró
bálják függetlenségüket megőrizni, amit viszont hosszú távon nem lesznek képesek megvalósítani. 

Véleményem szerint - melyet a dolgozatomban a jelenlegi helyzet bemutatásával kívántam alátámasz
tani - , világosan látszik, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal az egész Európát átfogó nagy
kereskedelmi vállalatok Magyarországra is be fognak lépni. Ennek következtében a patikaláncok még 
inkább túlsúlyba fognak kerülni. A Hungaropharmát - mely jelenleg már a nagykereskedői piac közel 
50%-át birtokolja - valószínűleg a Gehe vagy az Alliance UniChem fogja megvásárolni. A cég mostani 
tulajdonosai közül a Magyar Gyógyszer Rt.-nek fűződik ehhez a legkevésbé érdeke, azonban a konzorci
umban lévő 5%-nyi tulajdoni arányuk csak átmenetileg lesz képes megvédeni a patikai tagok független
ségét. 

Az egyre koncentráltabb piaci szereplők alkuereje nőni fog az állammal szemben, illetve az EU-ba 
való belépéssel a törvényi szabályozások olyan irányú változása várható, amelynek hatására a kormány 
kénytelen lesz az árrések drasztikus emelésére. 

A szerző IV. évfolyamos, vállalkozásszervező szakos hallgató 
Témavezető: Salamonné dr. Huszty Anna, főiskolai tanár, tanszékvezető, 
Általános Vállalkozási Főiskola 



Dériné Szabó Zsuzsanna* 

AZ ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT. ÉSZAK-BUDAPESTI IGAZGATÓSÁGA 
GÉPJÁRMŰ KÁRRENDEZÉSI EGYSÉGÉNEK ÁTSZERVEZÉSE 
A TQM ELVEINEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 

A gyorsan változó környezet, a technikai fejlődés, az új kihívások arra késztetik a vállalatokat, hogy 
minél gyorsabban alkalmazkodjanak a változásokhoz. Amelyik cég ezt nem ismeri fel, az előbb - utóbb 
hanyatlásnak indul, és válságba kerül. Azok a cégek, amelyek időben reagálnak a változásokra, és straté
giájuk újragondolásával, szervezeti struktúrájuk, az alkalmazott technológia és a munkaerő fejlesztésével 
válaszolnak a kihívásokra, komoly versenyelőnyre tehetnek szert. 

A múlt század 80-as éveiben lépett elő stratégiai tényezővé a minőség, amely az igények és elvárások 
teljesítésének mértéke, azaz azt nyújtani a vevőknek, amit akar, amikor és ahol akarja, folyamatosan és 
megfelelő árért. A vállalatok jelentős hányada mára már felismerte és fő feladatának tekinti a termék, 
illetve a szolgáltatás minőségének javítását. Annál is inkább, mivel a vevők is egyre öntudatosabbak, és 
nem fogadnak el gyenge vagy hibás teljesítést, kifogások sorozatát. Minden vállalatnak, amely az adott 
piacon kíván maradni, fejlesztéssel, innovációval, és minőségi termékkel, szolgáltatással kell a válaszokat 
megadni. 

A minőség elérésének számos útja létezik, de egyiknél sem hagyható figyelmen kívül a vevő elége
dettsége. A másik fontos szempont a folyamatok optimálissá tétele, folyamatos figyelemmel kisérése és, 
ha szükséges, javítása. A minőségi célok elérésében mindenkinek részt kell vennie, a munkatársakat 
képzéssel, tanulással alkalmassá kell tenni arra, hogy munkájukért képesek és hajlandók legyenek fele
lősséget vállalni. 

Dolgozatom témája egy piacvezető cég, az Allianz Hungária Biztosító Rt. példáján keresztül egy meg
valósult optimalizációs projekt teljesítésének eredményeit bemutatni, melynek kereteit, irányait, elveit a 
T Q M adta. 

Az Észak-budapesti Igazgatóság vezetése időben ismerte fel, hogy a hatékonyság növelésének egyik 
lehetséges módja, ha odafigyel a partnerei igényeire, és azokat a lehető legjobban igyekszik kielégíteni. 
Erre a szükséges lépésre a nagyszámú ügyfélpanasz hívta fel a figyelmet. A panaszügyek elemzési ered
ményei indokolták a projekt létrehozását. 

Az elsődleges cél a legnagyobb kárrendezési egység újjászervezése volt a minőség alapelveinek és 
kiegészítő elemeinek figyelembevételével. A középpontba a vevő, a károsult ügyfél került. A folyamatok 
átszervezése is az ügyfél igényeihez igazodott. A végső cél az ügyfelek megtartása, elégedettségük növe
lése és a szolgáltatás színvonalának emelése volt. Az átszervezés új szervezeti felépítést, megváltozott 
munkafolyamatokat eredményezett, bővebb ismereteket, egyéni felelősségvállalást, önálló munkavég
zést, új szemléletmódot várt el a munkatársaktól. Ezzel kapcsolatban bemutatom, hogy a vezetés milyen 
módon kezelte, illetve előzte meg a munkatársak természetes ellenállását a változásokkal szemben. A 
bemutatott teljesítmény-értékelési rendszer teljesen újszerű volt a munkatársak számára. Először vált 
lehetővé, hogy egyéni és csoportszinten mennyiségi és minőségi kritériumok is mérésre kerüljenek. A 
vezetők elkötelezettek voltak a változások mellett, ez fontos biztosítéka volt a sikerességnek. 

A szerző IV. évfolyamos, vállalkozásszervező szakos hallgató 
Témavezető: Bálint Julianna, óraadó tanár, Általános Vállalkozási Főiskola 



Gátas János* 

A BIZTOSÍTÉKOK SZEREPE A BANKI HITELEZÉSBEN 

A szakdolgozat témájául a kereskedelmi bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok bemu
tatását választottam. A bankműködés szinte minden területe, így az általam választott téma is szoros kapcsola
tot mutat mind a közgazdaságtudománnyal, mind a jogtudománnyal. A modern bankműködés megismeré
sének és megértésnek elengedhetetlen feltétele e két tudományterület együttes ismerete. A téma választását 
személyes érdeklődési körömön túl az elmúlt időszakban - elsősorban a zálogjogi szabályozás terén -
lezajlott módosítások is indokolják. E változásokat ugyanis azzal a nem titkolt céllal hajtották végre, hogy a 
korábbi szabályozással kapcsolatos bizonytalanságokat és hiányosságokat megszüntessék. 

A szakdolgozat megírásával kitűzött céljaim: 

1. ) A bankműködés alapelveinek, illetve ezek összefüggéseinek bemutatása. 
2. ) A biztonság alapelvéhez kapcsolódóan a bankműködés védelmi vonalainak jellemzése, 

különös tekintettel a biztosítékok rendszerére. 
3. ) A biztosítékok közgazdasági funkcióinak elemzése. 
4. ) A biztosítékok hatályos jogi szabályozásának leírása. 
5. ) Egy „mintabank" fedezetértékelési szabályzata főbb előírásainak kidolgozása. 

Dolgozatom bevezetőjében a hitelezés mibenlétét mutatom be. Egy régi hiteielméleti vitára hivatkoz
va rámutatok arra, hogy a bizalom (bizalom az adós fizetőképességében és készségében) mellett a bizto
síték is meghatározó jelentőségű a hitelezés folyamatában. 

Dolgozatom második részében közgazdasági szempontokból vizsgálom a bankműködés sajátosságait. 
Rámutatok arra, hogy alapvető követelmény a bankokkal szemben, hogy meghatározott elvek alapján és 
elvárásoknak megfelelően tevékenykedjenek, azaz szem előtt tartsák a négy bankári alapelvet: a fizetőké
pességet, a hitel- és hitelkihelyezési képességet, a jövedelmezőséget és a biztonságot. 

A folytatásban részletesen kitérek a témámat közvetlenül érintő alapelvre: a biztonság követelményé
re. A biztonságot olyan alapelvként fogom fel, melyet alapvetően a többi bankári alapelv érvényesülése 
teremt meg. A biztonságnak önmagában is megalapozottnak kell lennie, melyet meghatározott szervezeti 
kereteik segítségével és eszköztárral ér el. Ezen az úton továbbhaladva mutatom be a bankok "védelmi 
rendszerét", részletesen kitérve a biztosítékok rendszerére. Megállapítom, hogy a bankok kötelezettség
vállalásukat elsősorban az ügyfél vagyoni és pénzügyi helyzetére alapozzák, és ezt tekintik fedezetnek. A 
fedezeten belül azonban megkülönböztetnek olyan vagyoni elemeket, amelyek likvid jellegük, tartóssá
guk, állandóságuk és jogi természetük miatt alkalmasak arra, hogy a bankok azokat biztosítékul lekössék. 
Ezek a biztosítékok olyan jogintézmények, amelyek az ügyfél vagyonvesztése esetén is fedezetül szolgál
nak. Ebben a részben ismertetem a biztosítékok funkcióit, a velük szemben elvárt követelményeket, 
illetve csoportosíthatóságukat. 

Dolgozatom harmadik, nagyobb fejezetében a biztosítékok hatályos jogi szabályozásával foglalko
zom. Rámutatok arra, hogy a hitelezés során a szerződő felek egymással szemben kötelezettséget vállal
nak, és jogosultságokat szereznek. Ez jelenti például azt, hogy a kölcsön folyósítása után a bank jogosult 
lesz követelni az adós által felvett kölcsön visszafizetését, illetve a pénz árát (a kamatokat), az adós pedig 
köteles ennek eleget tenni. A jog előírásai garanciát jelentenek a jogosult számára arra, hogy a másik fél 
által vállalt kötelezettség teljesítését kikényszerítse. A jogszabályi előírások kikényszerítése azonban hossza
dalmas lehet és néha nem is éri el a kívánt célt. Ezért a bankok általában biztosítékokat is igényelnek a 
hitelezés során. Ezeket a Ptk. a szerződést biztosító mellékkötelezettségek között szabályozza. A biztosí
tékok azonban csak akkor tölthetik be gazdasági funkciójukat, ha a hitelező tudja, hogy az adós nem
teljesítése esetén a jog elismeri a bank jogát a biztosítékul lekötött vagyontárgyra és biztosítja, esetleg 
megkönnyíti az ahhoz való hozzájutást is. A biztosítékok csak jogi formájuk és gazdasági funkciójuk 
együttese révén képesek a bankműködés biztonságosabbá tételére. 

A szerző IV. évfolyamos, vállalkozásszervező szakos hallgató 
Témavezető: Lőrincz Péter óraadó tanár, Általános Vállalkozási Főiskola 
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Rövid történeti áttekintés után részletesen bemutatom a bankügyleteket biztosító mellék-kötelezett
ségeket. A dolgozat utolsó fejezetében egy "mintabank" fedezetértékelési szabályzatának főbb előírásait 
dolgozom ki. Szinte közhely, de igaz, hogy a jog eszköz a jogalkotó kezében, amelyet felhasználhat 
célkitűzései megvalósítására. Ha a hitelezés területén vizsgáljuk ezt az állítást, akkor a jogalkotó megha
tározó választás előtt áll: az adóst védjem-e vagy a hitelező pozícióját erősítsem? Az erre adott válasz 
nagymértékben befolyásolja a hitelezés folyamatát, és ezen keresztül jól tükrözi egy adott ország gazda
sági viszonyait is. Véleményem szerint a jog akkor tudja szolgálni a hitelezés, és ezen keresztül a gazda
ság fellendülését, ha az adósi pozíció nem biztosít indokolatlanul kényelmes helyzetet, vagyis ha a 
hitelező kezébe a jog olyan eszközöket ad, melyek biztosítják az adós által vállalt kötelezettség érvénye
sítését, kikényszeríthetőségét. 

Iker Zsuzsanna" 

LEHETETT ÍGY IS CSINÁLNI! 
- AVAGY EGY SIKERES SZÖVETKEZETI ÁTALAKULÁS BEMUTATÁSA 

A társaság, melyet szakdolgozatomban bemutatok, ma Magyarország egyedüli, Közép-Kelet Európa 
legnagyobb író- és irodaszergyártó cége, amely az 1989-es szocialista gazdasági és kereskedelmi szervezet 
felbomlása során, talpon maradt és napjainkig jelentős változásokon ment keresztül. Az ICO ipari szövet
kezet részvénytársasággá történő alakulását, a részvénytársaság jelenlegi piaci helyzetét és a részvénytár
saság stratégiáját ismertetem, melyet az átalakulás során követett, illetve a stratégiát, amivel napjaink 
(2000. év) kihívásaira kíván válaszolni. Az 1989-1998 közötti időszak a magyar társadalom és a gazdaság 
történelmi jelentőségű szakasza. A társadalom egy vértelen politikai átalakuláson ment keresztül, ezzel 
párhuzamosan a gazdasági átalakulás nem kevés áldozatot követelt. Ebben a társadalmi és gazdasági 
környezetben kezdődött el az államilag irányított privatizáció illetve a törvényileg előírt szövetkezeti 
átalakulás. Ez utóbbi érdekessége, hogy valójában nem privatizációról beszélhetünk, hiszen a szövetke
zeteknek az "elméleti" tulajdonosai adottak voltak már a szocializmus időszakában is, de csak a törvény 
által előírt átalakulással válhattak valóságos tulajdonosokká. 

A társaság vezetése nyereségesen működtette a szövetkezetet, képes volt nagyobb gazdasági konflik
tusok nélkül átalakítani részvénytársasággá. A stabilizáció évei 1994-re befejeződtek és ettől kezdve úgy a 
forgalom, mint a nyereség dinamikusan nő. A társaság létszáma az 1991. évi 621 főről 2000-re, 320 főre 
apadt, de úgy, hogy közben elbocsátásokra nem került sor. A társaság eszközeit megosztva több kft-t 
hozott létre, így teremtette meg a munkahelyeket és hajtotta végre a szocialista termelési rendből ráeről
tetett nem-gazdaságos tevékenységek szétválasztását és azok gazdaságossá tételét. 

Dolgozatomból kiderül, hogy az ICO Rt. menedzsmentje és dolgozói egy sikeres privatizációt -
szövetkezeti átalakulást - vittek végbe. Ugyanarról a rajtvonalról indulva, mint sok más szövetkezet, vagy 
ipari vállalat, ők sikerrel jutottak a célba, az elért eredményeket az elmúlt évtizedben folyamatosan 
tartották és növelték. Önmaguknak szigorú elveket és hosszú távú komoly célokat határoztak meg, és 
ezek elérésére nem sajnálták a kemény munkát. Ezen elvek folyamatos követése vezetett oda, hogy míg 
1990-ben az ICO még csak a harmadik írószergyártó cég volt Magyarországon, 2000-re az első lett. 

Egy felmérés szerint 2000-ben a magyar írószerpiac 27%-át az ICO Rt. által gyártott és forgalmazott 
írószerek tették ki. Ezen belül az olcsó (5? alatti) írószerek forgalmán belül 12%-ot az ICO márkanevű 
termékek uralnak, míg az 5$ felettiek piacán 67%-kal az ICO által forgalmazott PARKER és WATERMAN 
termékek vezetnek. Ahogy a privatizáció során az ipar különböző területein, úgy az írószergyártás terü
letén is komoly kihívásokkal kellett szembenézni. Sok függött az adott cég gazdasági erejétől, területi 
elhelyezkedésétől, a szocializmusban kialakult piaci orientáltságától, de a jó adottságok nem nélkülöz
hették az elkötelezett stratégiával és koncepcióval rendelkező jó menedzsmentet. Sokat segített a sikeres 
átalakulásban, hogy maga a menedzsment is tulajdonossá válhatott. Az ICO „privatizációs sztorijának" 
bemutatása - a sok negatív privatizációs történet mellett - azt igazolja, hogy lehetett így is csinálni. 

A szerző IV. évfolyamos, vállalkozásszervező szakos hallgató 
Témavezető: Papp Ferenc főiskolai docens, Általános Vállalkozási Főiskola 



Kovalik Andrea* 

MIT ADHAT EGY JÓ CONTROLLING? 

A Kerry Hungária Kft. controlling rendszerének bemutatása 

A vállalatok működési feltételei az elmúlt évek során jelentősen megváltoztak. A technológiai fejlő
dés felgyorsulása, a piaci verseny kiéleződése egyre inkább ráirányította a tulajdonosok és a vezetők 
figyelmét a controllinggal szemben támasztott elvárásokra. A globalizálódás, a gyorsan változó környezet 
a vállalkozásokat is gyors reagálásra kényszeríti. Amelyik vállalkozás ennek nem tesz eleget, lemarad a 
többitől. A hátrányt pedig nem, vagy csak nagy erőfeszítések árán lehet behozni. 

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap az önálló vezetői döntések gazdasági következményeinek 
vizsgálata és értékelése, hiszen a tévedések, a hiányosságok, a felületességek és mulasztások a piaci 
versenyben való lemaradáshoz, gazdasági hátrányokhoz, vagyoncsökkenéshez vezethet. A vállalat alapve
tő érdeke, hogy megelőző lépéseket tegyen az esetleges gazdasági hátrányok kivédése érdekében, felfi
gyeljen a piaci veszélyekre, és gyors intézkedésekkel kijavítsa a már meglévő problémát. 

Jelenleg kevés olyan vállalkozás van Magyarországon, amelynél érvényesül a controlling szemlélet, és 
hatékonyan működik a controlling-rendszer. Elemzésem alapjául egy élelmiszer alap-és adalékanyag 
gyártó vállalatot választottam. E cégen keresztül kíséreltem meg bemutatni a controlling elméletét és 
gyakorlatát. A külföldi szemlélet (controlling gondolkodásmód) hazai meghonosítása ennél a vállalatnál 
pozitív irányú fejlődést okozott. 

A Kerry Hungária Kft. igyekszik megfelelni a piaci kihívásoknak, amit előmozdít, hogy a szervezetnél 
mintegy öt éve működik a controlling rendszer. Bár sok minden szabályozott - lényegében minden 
fontos eleme a szervezetnek anyavállalati előírások szerint működik - , mégis úgy vélem, hogy hatékony
ságában a jövőben is meghatározó szereplője lesz a hazai és a nemzetközi piacoknak egyaránt. Úgy 
hiszem, hogy a Kerry Hungária Kft. a jelenlegi piaci pozícióját alapjaiban a szervezetnél működő 
controlling rendszernek köszönheti. 

* A szerző IV. évfolyamos, vállalkozásszervező szakos hallgató 
Témavezető: Böcskei Elvira főiskolai adjunktus, Általános Vállalkozási Főiskola 
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Kriegs-Au Marianna* 

A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK BIZTONSÁGOS ÉS PRUDENS 
MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI 

Magyarországon 1998 óta léteznek magánnyugdíjpénztárak, melyek tőkefedezeti elven működnek. 
Szakdolgozatomban a magánnyugdíjpénztárak biztonságos és prudens működésének feltételeit vizsgá
lom. Próbálom feltárni a legfontosabb kockázati tényezőket, meghatározni azokat a biztonsági elemeket 
a rendszerben, melyek csökkentik, illetve kiküszöbölik ezen kockázatokat. 

A témakört három oldalról vizsgáltam meg: 
1. Állam (jogalkotás, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Garancia Alap), 
2. Magánnyugdíj pénztárak; 
3. Nyilvánosság (pénztártagok). 

Az első fejezetben a világ több országának nyugdíjrendszerét, majd a hazai nyugdíjreform okait, célja
it, fejlődését mutatom be. A második fejezetben, a jogalkotásban és a gyakori jogszabályváltozásban rejlő 
kockázatokat vizsgálom, melyek nagymértékben nehezítik a magánnyugdíj-pénztárak működését. A Pénz
ügyi Szervezetek Állami Felügyelete olyan állami, hatósági feladatokat lát el, mely biztosítja a pénzügyi 
szervezetekre vonatkozó jogszabályok betartását, és a pénzügyi rendszer stabilitását. Védi a piacot, annak 
szereplőit - különösen a pénzügyi szervezetek ügyfeleit - , biztosítja a piaci viszonyok átláthatóságát, a 
tisztességes piaci versenyt, és a pénzügyi szervezetek prudens, hatékony működését tartja szem előtt. A 
magánnyugdíjpénztárak tevékenységét is szigorúan ellenőrzi a Felügyelet, így az egyik legfontosabb 
biztonsági tényezőt, kontrollt jelenti a pénztári működés folyamatában. 

A Pénztárak Garancia Alapja a törvényben meghatározott esetekben garanciát vállal a 
magánnyugdíjpénztárak fizetési kötelezettségeiért, és a kezdeti időszakban igen lényeges biztonsági 
elemként jelent meg. A normafedezet megszűnésével szerepe egyre inkább háttérbe szorul. 

Megszűnt az az állami garancia, miszerint a magánnyugdíj-pénztáraktól származó nyugdíjjárulék nem 
lehet kevesebb a társadalombiztosítástól kapott nyugdíj 25%-nál. A kormány egy új garanciális rendszer 
kialakításán dolgozik, amely ha átlátható, megbízható módon fog működni, akkor a pénztártagok biz
tonságérzetét lényegesen növelni. 

A harmadik fejezetben a magánnyugdíjpénztárak működésével kapcsolatos kockázatokat veszem szá
mításba, és leírásra kerülnek azok a módszerek, eljárások, melyekkel csökkenthetők ezen kockázatok. 

A legfőbb kockázatok: 
1. Gazdasági-jogi környezet változásának kockázata; 
2. Piaci pozícióból adódó és alapítási kockázatok; 
3. Vezetési kockázatok; 
4. Működési kockázatok, 
5. Szolgáltatókkal kapcsolatos kockázatok; 
6. Befektetési kockázat; 
7. Költségekkel kapcsolatos kockázatok; 
8. Likviditással kapcsolatos kockázatok; 
9. Tagsággal, tagdíjfizetéssel kapcsolatos kockázatok. 

A negyedik fejezetben a pénztártagok szemszögéből közelítem meg a témakört. Az aktív lakosság 54%-
a tagja magánnyugdíjpénztárnak, viszont nagyon sokan még a vegyes nyugdíjrendszer alapjaival sincse
nek tisztában. A magánnyugdíjpénztárak működéséről, a tagdíjak sorsáról, a költségek alakulásáról, a 
jövőbeli szolgáltatásokról még kevesebb ismerettel rendelkeznek. Ebben a részben azokról az informáci
ókról - és elérhetőségükről - írok, amelyek szükségesek a pénztárválasztáshoz, másrészt - a pénztárta
gok érdekérvényesítésén belül - a közgyűlésről, és a panaszbejelentésről esik szó. 

Összegzésképpen elmondható, hogy a pénztári szektor még nagyon fiatal, de lassacskán túljut a 
kezdeti nehézségeken. Amennyiben a stabil jogszabályi környezet biztosítva lesz, és kialakításra kerül az 
új garanciális rendszer, valamint ha fennmarad a Felügyelet szigorú kontroll ja, akkor a tagok 
magánnyugdíjpénztárba vetett bizalma is erősödni fog. 

A szerző IV. évfolyamos, vállalkozásszervező szakos hallgató 
Témavezető: SzűcsJózsef óraadó, Általános Vállalkozási Főiskola 



Krucsó Nóra" 

AZ ÜGYFÉL - BANK KAPCSOLAT 
A hitelezés 

Főiskolai tanulmányaim 3. évében a gyakorlati félév során a CIB Bank Rt. Lakossági Hitelezési Főosz
tályához kerültem, ahol ma már több, mint egy éve dolgozom. Eleinte a többiek munkáját igyekeztem 
segíteni, ezután pedig az ingatlanfedezet mellett nyújtott hitelek bírálatának előkészítését végzem. Ezen 
időszak alatt megismertem az osztályon zajló folyamatokat. 

Szakdolgozati témaválasztásom megadta a motivációt ahhoz, hogy az egyébként is érdekesnek tűnő 
bírálati folyamaton túl, megismerjem a bírálatot megelőző és a bírálatot követő folyamatokat, azaz a teljes 
hitelezést (hiteligényléstől a folyósításig). 

Dolgozatom során az első részben (3-4. fejezet) bemutattam Európa banktörténetét, részletezve az 
1990-es évek közepén végbemenő bankkonszolidációt, illetve a mai bankvilág jellegzetességeit, a ban
kok felépítését, működését, vezető testületeit, üzletpolitikáját, a kereskedelmi bankok jellemzőit. Eh
hez leginkább, már meglévő információforrásokból válogattam, szekunder információgyűjtés során. 

A második nagy elméleti rész (5-6. fejezet) magában foglalja a hitelezés lényegét, a hazai hitelezés 
helyzetét, a bankok általános szegmentálási alapelveit, a releváns adós minősítését és konkrétan a mun
kahelyemen, a CIB bankban az ingatlanfedezet mellett nyújtott hitelezés folyamatának bemutatását. Eh
hez a részhez leginkább személyes interjúk, megkérdezések, beszélgetések biztosították a kellő informá
ciót. Ez az a rész, melynek kapcsán saját munkaköröm is feltárásra került. 

A CIB-nél eltöltött több, mint egy év alatt, valamint a szakdolgozat megírásának hatására - a saját 
konkrét részfeladatomon túl - betekintést nyertem a dolgozatban részletezett komplex hitelezési folya
matba. A jogszabályi és egyéb környezeti paraméterek rendszeres változása következtében a hitelezési 
folyamat résztvevői feladatukat állandó képzés mellett tudják ellátni. így ezen a területen is folyamatos 
megújulás szükséges. 

A szerző IV. évfolyamos, vállalkozásszervező szakos hallgató 
Témavezető: Vigh László főiskolai adjunktus, Általános Vállalkozási Főiskola 
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Lugosi Krisztina* 

A CONTROLLING BEVEZETÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE ÉS MŰKÖDÉSE 
EGY HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYBEN 

Az elmúlt 10-15 évben új szemlélet honosodott meg a magyar egészségügyben. Először elkezdődött 
a teljesítmények mérése, ami merőben újszerű volt, hiszen már a teljesítmény fogalma sem volt könnyen 
definiálható a gyógyító ellátásban. Ezzel szinte egyidőben indult meg a költségek felosztása és elemzése, 
majd bevezetésre került a teljesítményfinanszírozás új rendszere. A hazai orvosokat mindez váratlanul 
érte, ráadásul az egészségügy gazdasági szereplői sem voltak a változásokra felkészülve. Az újfajta szem
léletmód megvalósítására és a változások végrehajtására a legtöbb kórházban nem állt rendelkezésre a 
megfelelő módszer, ami súlyos problémákat váltott ki. Az intézmények vezetői kénytelenek voltak felis
merni, hogy egy megfelelő "navigációs" rendszer nélkül az intézmény könnyen zátonyra futhat. Ennek 
elkerülése érdekében pedig tudatosan felépített információs és döntési rendszerekre van szükség. Ilyennek 
tekinthető a fejlett országokban, széles körben elterjedt és kiváló hatékonysággal rendelkező controlling-
rendszer mint a modern kórházvezetés szilárd és elengedhetetlen része. 

Dolgozatomban behatóan elemeztem egy városi kórház controlling-rendszerét, bevezetésének szük
ségességét. A téma kiválasztásában meghatározó szerepet játszott számomra az, hogy napjainkban egyre 
több szó esik az egészségügy gazdasági problémáiról, a makro-környezeti hatásokról, az egészségügyi 
rendszerben bekövetkezett változásokról, valamint egy hatékonyabb gazdálkodás megteremtésének szük
ségességéről. Mivel a controlling fogalma egyre többször kerül említésre az egészségügyben, mint meg
oldás a hatékonyabb gazdálkodás felé, úgy gondoltam, hogy egy már működő kórházi controlling rend
szer bemutatása időszerű lenne a jelenlegi körülmények között annak bizonyítására, hogy a controlling 
koncepciója nemcsak a profitorientált szervezetek gyakorlatában lehet eredményes. 

A célom elsősorban az volt, hogy bemutassam, mely tényezők indokolják a controlling bevezetésének 
szükségességét, és miként működhet hatékonyan egy olyan speciális környezetben, mint az egészségügy. 

A dolgozatom három fő fejezetre tagolódik. 
Az első fejezet a controlling általános ismertetését tartalmazza. A fejezet a controlling történeti áttekin

tésével és fogalmával kezdődik. 
Ezt követően meghatározásra kerül szemléletmódja és funkciója, majd áttekintést adok a controller 

feladatáról, valamint a controlling-szervezet elhelyezkedéséről a vállalati hierarchiában. A fejezetet a 
controlling két fajtájának rövid ismertetése zárja. 

Dolgozatom második fejezetében bemutatom a hazai egészségügy jellegzetességeit, külön kiemelve a 
finanszírozási rendszer változását és annak elemeit. Ezen kívül bemutatásra kerülnek a controlling beve
zetését szükségessé tevő tényezők és problémák az egészségügyi intézvényekben. 

A harmadik fejezetben kerül bemutatásra az elemzett kórház controlling rendszerének működése, 
bevezetésének lépései. Meghatározásra kerülnek azok az előzmények és problémák, melyek az adott 
kórházban szükségessé tették a controlling koncepció megvalósítását, valamint azon feltételek, melyek 
megléte szükséges a rendszer hatékony működéséhez. 

A dolgozatom egyik központi kérdése volt, hogy lehet-e és egyáltalán kell-e a controllingot alkalmaz
ni egy olyan speciális környezetben, mint az egészségügy. Az adott kórháznál a controlling hatékonysá
gát támasztja alá az a tény, hogy az intézmény jelenleg pozitív eredményt termel. A pozitív eredmény 
eléréséhez kitartásra és folyamatos tanulásra volt szükség. 

A controllernek a controllingos szaktudás mellett az egészségügyi szakterületet is meg kellett ismernie 
ahhoz, hogy az osztályos elvárásoknak meg tudjon felelni. Az orvosok pedig megtanultak kérdezni és kér
déseiket egyre szakszerűbben fogalmazzák meg. A kölcsönös tanulási folyamat vezetett oda, hogy kialakult 
egy olyan controlling rendszer, mely dinamikusan követi a környezeti változásokat, képes megválaszolni az 
orvosok egyre szaporodó kérdéseit, biztosítja a vezetés naprakész informáltságát és segíti őket abban, hogy 
vezetési gyakorlatukban a költségekkel való tudatos gondolkodás elsődleges szerepet kapjon. 

Összességében véve, az a működés, mely a controlling eredményeként létrejött, biztosítani tudta a kór
ház gazdálkodásának stabilitását. A gyakorlat azt mutatja, hogy egyre több kórház érdeklődik a controlling 
iránt. Hosszú távon ugyanis azok a kórházak fognak fennmaradni, amelyeknek a vezetősége megfelelő 
felkészültséggel tudja felvállalni az üzleti alapokra helyezett gyógyellátás újszerű feladatait és kihívásait. 

* A szerző IV. évfolyamos, vállalkozásszervező szakos hallgató 
Témavezető: Böcskei Elvira főiskolai adjunktus, Általános Vállalkozási Főiskola 



Nagy Zsuzsanna* 

ÚJ JÁTÉK, ÚJ SZABÁLYOK - AVAGY MILYEN KIHÍVÁSOKKAL NÉZ SZEMBE 
A MAGYAR BIZTOSÍTÁSI ÜZLETÁG? 

Az Európai Uniós csatlakozás, valamint a világgazdaságban tapasztalható tendenciák nem hagyják érintet
lenül a hazai vállalatokat, azok életére, működésére befolyással vannak. A gazdaság egyik kevésbé reflektor
fényben álló ágazata a biztosítási üzletág, mely a gazdasági struktúraváltás óta rendkívüli fejlődést produkált. 
Az üzletágban tevékenykedő társaságok legtöbbje valamely nemzetközi vállalatcsoport tagja, a többnyire 
európai tulajdonosok pedig jelentős befolyással vannak a hazai biztosítók működésére. 

A dolgozat célja, hogy feltárja a hazai biztosítási piac jellemzőit, megismertesse olvasóját a biztosítás 
alapvetésével, magukkal a biztosítókkal és megkeresse azokat a motívumokat a vállalatok környezetében, 
melyek működésükre az elkövetkező években hatást fognak gyakorolni. Mindezeken keresztül kialakul 
annak képe, hogy melyek a koncentrációt igénylő pontok, azok kapcsán milyen folyamatok prognosztizál-
hatóak az üzletágban. 

A teljesebb kép érdekében a hazai piacot befolyásoló uniós környezetet is nagyító alá veszi a dolgozat, 
betekintést enged a biztosítókat körülvevő makrokörnyezetbe, valamint az európai biztosítók életébe. A 
hatást gyakorló európai környezet után a magyar makrokörnyezet befolyásoló hatásai tárulnak fel. A hazai 
biztosítók megismerése után feltérképezésre kerül a társaságok mikrokörnyezete a Porter-féle öttényezős 
versenymodell segítségével, mely bemutatja a piacon zajló éles versenyt a társaságok között, valamint a 
közvetítőkért és a vevőkért folytatott harcot. Kibontásra kerül a biztosítási üzletágban jellemző értékteremté
si folyamat is az értékláncon keresztül, és képet formálhatunk arról, hogyan igyekeznek a biztosítók a vevők 
számára értékes szolgáltatást nyújtani, illetve melyek a potenciális fejlesztési pontok. 

Összegzésképp arra keressük a választ, hogy vajon számolhatnak-e a verseny éleződésével és új szereplők 
térnyerésével a hazai társaságok, milyen jövőkép vázolható az üzletágban. A kutatómunka során elsődlege
sen az aktuális piaci információk gyűjtésére és a megfigyelhető trendek feltárására került a hangsúly. 

A legjelentősebb változást az Európai Uniós csatlakozás fogja generálni a hazai biztosítási üzletágban, 
mint oly sok más gazdasági szektorban. Az egységes piac játékszabályai ma is formálódóban vannak a pénz
ügyi szolgáltatók kapcsán. A közösségi szabályok egyrészt megteremtik a biztosítók szabad alapításának feltét
eleit, másrészt törekednek a biztonságos működés, az átláthatóság feltételeinek rögzítésére. A közösségi jog 
kapcsán tehát megnyílik a tér a biztosítók előtt, azonban versenytársaik ugyanolyan könnyen léphetnek 
piacra, üzletvitelükre vonatkozóan pedig egységes, várhatóan szigorodó játékszabályokra számíthatnak. Az 
utóbbi évek recessziós hatási elől az európai biztosítók sem tudtak menekülni. A pénzügyi, befektetési 
piacok gyengélkedése és a természeti katasztrófák, a világot megrendítő USA elleni terrorcselekmény miatt 
nehéz pénzügyi helyzetbe kerültek az évszázados, világhírű cégek. Mindezek kapcsán erős racionalizálási, 
kooperációs, egyesülési trend alakult ki az uniós piacon. Ezek a tendenciák szintén kihatnak a hazai piacra. 
Ugyanis egyrészt a tulajdonosok pénzügyi pozíciójuk javítása érdekében várhatóan szorosabbra fogják húzni 
a magyar társaságok nadrágszíját is, vagy esetleg jelentősebb mértékben hárítják rájuk teljesítmény-követel
ményeiket. Másrészt a hazai pénzpiac sem tudja függetleníteni magát teljes mértékben az európai hatások
tól. Egyes életbiztosítások tekintetében a magyar biztosítókat is rosszul érintette a hazai értéktőzsde gyengél
kedése. A vevőkért és a közvetítőkért komoly verseny folyik a hazai biztosítási üzletágban. Új tendenciák 
vannak kialakulóban a bankok és a biztosítók együttműködése, valamint a bankok saját biztosító alapítása 
révén. A közvetítőkért folytatott harc várhatóan tovább fog éleződni az egységes piacon, ugyanis az itthon 
nem tevékenykedő társaságok is valószínűleg igyekezni fognak közvetítőkön keresztül, pozíciót nyerni. 

Az Európai Uniós csatlakozásnak reményeink szerint gazdaságélénkítő hatása lesz, melyet kihasznál
hatnak a hazai biztosítók. A jövedelmek javulásával több szerződésre, magasabb díjbevételre számíthat
nak. Már csak az a kérdés, vajon mind hozzájuk folyik-e be, vagy azon még több szereplővel kell majd 
osztozkodniuk. A kedvező gazdasági fejlődés, a magyar biztosítási piacban meghúzódó tartalékok való
színűleg több európai társaság figyelmét fogja Magyarországra vonni, aminek jelei már ma is láthatók az 
elmúlt két év alapítási hullámában. Nekünk, ügyfeleknek csak hasznunk származhat az erősödő verseny
ből: valószínűleg szélesebb kínálatból választhatunk, a szolgáltatási minőség javulhat és várhatóan növek
vő jövedelmünkből talán többet áldozhatunk saját és családunk jövőjére, biztonságára. 

A szerző IV. évfolyamos, vállalkozásszervező szakos hallgató 
Témavezető: Salamonné dr. Huszty Anna főiskolai tanár, tanszékvezető, 
Általános Vállalkozási Főiskola 



Reszler Hajnalka" 

JÁTÉK VAGY KITÖRÉSI LEHETŐSÉG 

Az e-business megvalósulása Magyarországon 

Munkám elméleti részében elvégeztem a hozzáférhető szakirodalom idevágó eredményeinek átte
kintését, szintézisét. Arra a következtetésre jutottam, hogy a gazdaságban egy új irányzat fokozatosan 
erősödik: az e-business. Ez új dimenziókat ad a kereskedelemnek. A dolgozat követi ezt az új irányzatot, 
kitüntetett figyelmet szentel az új üzleti formáknak, a piacon való megjelenés lehetőségeinek, a fizikai 
és a virtuális világ kapcsolatának. 

A dinamikusan változó piaci környezet igényli a vállalatok részéről a további fejlődést. Azok, akik 
figyelmen kívül hagyják a változásokat hosszú távon nem életképesek. Egy sokszereplős piacon az új 
lehetőségek felkutatása, a versenytársak megelőzése lényeges és döntő kérdés. Viszont az internetes 
kereskedelembe való belépés nem könnyű... De nem elég belépni, hanem ott maradni is tudni kell. Sok 
cég számára az e-business alkalmazása ma már szükségszerű. A gondot az jelentheti, hogy az átállás nem 
egyszerű, az e-business a vállalat működésének szerves része kell, hogy legyen. A versenyben maradás
hoz új gondolkodásmód elsajátítására van szükség. 

Ez az újfajta kereskedelem sokféle lehetőséget kínál. Vannak az ún. dot.com cégek, melyek csak on-
line kereskedelmet folytatnak. Am nem ez a legjellemzőbb forma. Minden cégnek megvan a lehetősége, 
hogy megtalálja és alkalmazza az on-line és off-line kereskedelem hatékony kombinációját. Általános 
jelenség, hogy egy cég a hagyományos kereskedelmet egészíti ki az internetes kereskedelemmel. A 
vállalatnak lehetősége van arra, hogy közvetítők nélkül érje el a vevőket. Ehhez egy saját honlapra van 
szüksége. De alapvetően a cég kereskedési formája - B2B vagy B2C - dönti el, hogy számára mennyire 
hasznos a honlap. A honlapok az e-business megvalósításának első lépcsőfokát jelenthetik. A honlappal 
szembeni elvárások magasak: legyen tetszetős, tartalmazza az aktuális információkat, legyen interaktív. A 
fogyasztó az off-line világhoz hasonlóan a vásárlás élményére vágyik. 

Munkám során megvizsgáltam Magyarország két megyéjében az e-business megvalósulását. Pest és 
Tolna megyében 100-100 vállalati honlapot hasonlítottam össze. Különböző szempontok-grafika, nyelv
használat, cég információk, vásárlás stb. - alapján gyűjtöttem mennyiségi és minőségi adatokat a honla
pokról, különös tekintettel az on-line rendelésre. A kapott adatok azt mutatják, hogy az interneten 
keresztül történő értékesítés jelentőségét a cégek még nem ismerték fel. A két megye internetes megje
lenése hasonló, ám Pest megyében színesebb a kép. Nagyobb számban és sokféle tevékenységi körrel 
képviseltetik magukat a cégek. De a leglényegesebb szempontban nincs eltérés: az on-line vásárlás 6-7%-
os aránya igen alacsony. Amíg ez fennáll, nem is beszélhetünk e-businessről. 

A szerző TV. évfolyamos, vállalkozásszervező szakos hallgató 
Témavezető: Papp Ferenc főiskolai docens, Altalános Vállalkozási Főiskola 
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Szabó Viktória* 

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS AZ ELMÉLETBEN ÉS A GYAKORLATBAN 

Napjainkban környezetünk védelme egyre nagyobb hangsúlyt kap. Az ember lépten-nyomon találko
zik ezzel a témával a médiában, ami persze nem véletlen. A problémák ugyanis azonnali beavatkozást 
igényelnek, s ezen felismerés egyre többünkben tudatosodik. Az emberek gondolkodása a környezettel 
kapcsolatban már egészen más, mint korábban. Megjelent egy egészen új, ma is érvényes fogalomkör, a 
fenntarthatóság gondolata. Ez a szemléletváltozás azonban egy hosszú folyamat eredménye, melyet dol
gozatomban is bemutatok. 

Környezetünk pusztítása mára olyan méreteket öltött, hogy azonnal cselekednünk kell, ha meg akar
juk óvni környezetünket a jövő nemzedék számára. A környezetvédelem nagy gazdasági áldozatokat és 
erőfeszítéseket követel mindannyiunktól. Az eredményes fellépés érdekében az egyének, az állam, a 
nemzetközi szervezetek, illetve az üzleti világ szereplőinek összefogása szükséges. Korunk környezeti 
problémáira a globalitás jellemző, azaz az izolált megoldási kísérletek nem hoznak sikert. A kitűzött 
célok elérése érdekében egységes és közös tervekre van szükség. Az Európai Unió jelenleg ennek meg
valósítására törekszik. 

A szakdolgozati téma kiválasztásánál egyértelmű volt számomra, hogy a környezettel kapcsolatos té
mát fogok választani, mivel mindig is kiemelten érdekelt a környezetvédelem. A dolgozat elkészítése 
által ezen környezeti gondolatkör teljesen új dimenzióit ismerhettem meg. Magyarország a közelmúlt
ban megrendezett népszavazáson végleg letette a voksát az Európai Unió mellett. Ennek tudatában 
célkitűzésem, hogy hazánk csatlakozása küszöbén képet adjak a cselekvés időszerűségéről, a témában 
történt nemzetközi eseményekről, a megvalósításhoz rendelkezésre álló módszerekről és eszközökről. 
Az Európai Unió és Magyarország környezetvédelem területén elért eddigi eredményein, és a mára 
kialakult helyzet leírásán túl dolgozatomban be szeretném mutatni a fenntartható fejlődés gondolatkör
ének kialakulását, illetve gyakorlatba történő átültetésének kísérleteit. 

A téma áttanulmányozását követően megállapíthatom, hogy az egész világban, az Európai Unión belül 
éppúgy, mint hazánkban, még mindig keressük az utat, a módszereket arra, hogy képesek legyünk 
megőrizni a jövő generáció számára is azt a gazdasági, szociális és környezeti jólétet, amely nekünk 
megadatott, azon cselekvési lehetőségeket keresve, melyekkel világunk fenntartható marad. 

A szerző IV. évfolyamos, vállalkozásszervező szakos hallgató 
Témavezető: dr. Valkó László óraadó, Általános Vállalkozási Főiskola 



Tátrai Zsuzsanna* 

A HELYI ADÓK TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA ÉS GYAKORLATI JELENTŐSÉGE 
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
GAZDÁLKODÁSÁBAN 

„Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti 
kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető feladata - a közhatalom 
helyi közügyekben való gyakorlása mellett - a helyi közszolgáltatások biztosítása. E feladatnak a helyi 
sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása - melynek során nélkülözhetetlen a helyi közösségek 
kezdeményezőkészsége, áldozatvállalása is - elengedhetetlenné teszi az önkormányzatok önálló gazdál
kodása feltételeinek megteremtését. A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Ez a 
települési önkormányzat számára lehetőséget teremt a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel 
együtt a helyi adópolitika kialakítására".1 

Dolgozatom témája a helyi adó. Azért ezt a témát választottam, mert egyrészt az adózás és az adóztatás 
fontos részét képezi a gazdaságnak, a gazdasági élet egészét érinti, s mint leendő közgazdász fontosnak 
tartom adórendszerünk mély és alapos megismerését. Másrészt a helyi adó adórendszerünk egyik fontos 
eleme, amely adóalanyiság tekintetében az egész társadalmat átfogja, így mindennapi életünk részét 
képezi. 

Napjainkban az Uniós csatlakozás küszöbén egyre nagyobb feladat hárul a helyi önkormányzatokra, 
melyek ezen feladatok megoldásában mindinkább saját forrásaikra kell, hogy hagyatkozzanak. Éppen 
ezért a helyi adók jelentősége felértékelődik és szerepet játszik a "helyi adótudat"2 erősítésében. Ebből 
a szempontból van kiemelt jelentősége a helyi adóknak, mint bevételi forrásnak és ezen tényezők is 
motiváltak témaválasztásomban. 

Dolgozatom első fejezetében a helyi adózás magyarországi alakulásával kapcsolatos történeti áttekintés 
szerepel, melyben a hangsúlyt a rendszerváltás előtti és utáni változásokra helyeztem. 

A második fejezet fő célja az elméleti háttér megismertetése, melynek keretében a helyi adók mai 
rendszerét mutatom be, összefoglalást adok a helyi adókról, fajtáiról és legaktuálisabb törvényi szabályo
zásukról. 

A harmadik fejezetben mutatom be és elemzem a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
alkalmazott helyi adók fajtáit, mértéküket, melyhez a legfrissebb hatályos rendeleteket és azokat a változ
tatásokat ismertetem, amelyek az uniós-csatlakozással kapcsolatban terveznek. Ezt követően tárgyalom az 
adókban eddig bekövetkezett változásokat és a helyi adók önkormányzati költségvetésben betöltött sze
repére is kitérek. 

A dolgozat negyedik fejezetében a helyi adók jövőbeni szerepét értékelem egyrészt az Európai Unió
ban és a magyar adórendszerben, másrészt az önkormányzati gazdálkodásban. Ezzel összefüggésben 
kifejtem nézeteimet a helyi adórendszer továbbfejlesztésének lehetőségeiről. Végül foglalkozom né
hány felmerült gyakorlati problémával és megoldási lehetőségeikkel, majd összegzem a témával kapcso
latos tapasztalatokat. 

A helyi adóztatás 1990. évi reformja lehetővé tette, hogy a helyi adókkal, mint egyre nagyobb gazda
sági súlyú tényezővel számoljanak az önkormányzatok a hazai adórendszeren belül. Az adó bevezetése 
óta eltelt több mint egy évtized módot nyújt a helyi adórendszer áttekintésére, elemzésére, problémák 
felvetésére. Bár vannak még kisebb problémák a helyi adókról szóló törvény alkalmazása során, összessé
gében elmondható, hogy a törvény elérte a kitűzött célját, beváltotta a hozzá fűzött reményeket. 

A helyi adónak az a legfőbb erénye - a korábbiakkal ellentétben - , hogy a parlament által meghatáro
zott adótörvényt a helyi önkormányzatok tölthetik ki a helyi sajátosságoknak megfelelő tartalommal. 

A szerző IV. évfolyamos, vállalkozásszervező szakos hallgató 

Témavezető: LuczZoltánné óraadó oktató, Általános Vállalkozási Főiskola 

1 Idézet a 1990. évi C. törvényből 
2 A fogalmat LuczZoltánné: Adóharmonizáció című jegyzetéből vettem át. 



A képviselőtestület nem egyszerű végrehajtója egy központi akaratot tükröző adójogszabálynak, hanem 
bizonyos keretek között az önkormányzati testület a jogalkotó. Innen ered a kerettörvény megnevezés a 
Htv-re vonatkozóan, mert a törvény önmagában csak az adóztatás lehetőségét teremti meg, adókötele
zettség csak akkor keletkezik, ha a helyi önkormányzat képviselőtestülete é l az adóztatás jogával. Ezen 
jog olyan eszközt adott a települési önkormányzatok kezébe, mellyel saját maguk képesek befolyásolni 
településük gazdasági aktivitását és erejét. 

Az utóbbi néhány évben megfigyelhető az a tendencia hazánkban is, hogy az önkormányzatok egyre 
inkább törekednek a helyi adóbevételek növelésére és ezzel mindinkább megteremtik az önálló helyi 
gazdálkodás feltételeit. Ez azért is szükséges, mert mind helyi, mind központi szinten fokozatosan bővül 
az ellátandó feladatok száma. Az önkormányzat gazdasági helyzetének erősítése is igényli, hogy a költ
ségvetésében növekedjen a helyi adóbevételek nagysága. Ennek azonban korlátot szab a lakosság adóte-
her-viselési képessége, s ezáltal a központi adórendszer, mely jelenleg nem ad elég nagy mozgásteret a 
helyi adóterhek növelésére. 

Az adórendszeren belül szükséges bizonyos változás: a központi adók mérséklése lehetővé tenné a 
helyi adók növelését úgy, hogy az ország lakosságának adóterhei nem emelkednének a tűréshatár fölé. 

A helyi adók arányának növekedése évről-évre jelentősebb az általam vizsgált Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzatánál is: saját bevételein belül már a 80%-os arányt is meghaladta a belőle származó 
bevétel. A helyi adóbevételek realizálhatósága tekintetében azonban az önkormányzatok eltérő helyzet
ben vannak. A hagyományos iparvárosok esetében - mint amilyen Miskolc is - a kisméretű vállalkozások 
megtelepedésén kívül inkább néhány nagyobb iparvállalat szükséges a gazdasági fellendüléshez és az 
adóbevételek növekedéséhez. A város a helyi adópolitika eszközeivel ösztönzi új beruházások indítását. 
A megfelelő infrastrukturális háttér és mentességi, illetve kedvezményi rendszer vonzóvá teszi a várost a 
nagyberuházók számára. Ez a fajta helyi politika igazolódni látszik, mert szemmel láthatóan megindult a 
gazdasági fejlődés a régióban. Mindez nagyban köszönhető a különböző ipari és kereskedelmi létesít
mények (Cora, Tesco, Bosch, stb.) munkahelyteremtő és adófizető képességének is. 

Összességében elmondható, hogy az általam elemzett önkormányzat a helyi adottságokat és a lakos
ság teherviselő képességét szem előtt tartva alkotta meg adórendeleteit a törvény által biztosított kerete
ken belül. A jövőbeni törekvéseket pedig már az Európai Uniós tagságunk függvényében kell meghatá
rozni. A kívánatos fejlődési irány ennek megfelelően az lehet, ha a helyi önkormányzatok gazdálkodása 
még inkább autonómmá és önellátóvá válik. Éppen ezért a jövőben fokozott figyelmet kell szentelni 
adórendszerünkben a helyi adókra mint az önkormányzati gazdálkodás fő mozgatórugójának. 

Tóth Adrienn Gréta* 

AMIBŐL TANULHATUNK 

A TESCO emberi erőforrás gazdálkodása 

A TESCO áruház humánpolitikájának bemutatásán keresztül próbáltam megvilágítani a ma Magyaror
szágon megjelenő multinacionális cégek képzési gyakorlatát, a munkaerő-felvétel és -kiválasztás techni
káját, a dolgozók motiválásának folyamatát, bérrendszerét, karrierlehetőségeiket. Ahhoz, hogy ezt a 
megközelítő teljesség igényével bemutathassam, szükséges volt a vállalat történetének áttekintése, az 
angliai áruházak működésének elemzése, és csak ezután tértem rá TESCO áruházak humánpolitikájára a 
békéscsabai TESCO-ban szerzett ismereteim alapján. A téma feldolgozása során a meglévő nagy mennyi
ségű szakirodalomra, a TESCO történetét bemutató belső irodalomra, valamint kutatómunkám során 
összegyűjtött egyéb anyagokra támaszkodtam. 

A szerző IV. évfolyamos, vállalkozásszervező szakos hallgató 
Témavezető: Papp Ferenc főiskolai adjunktus, Általános Vállalkozási Főiskola 



A fejlettebb országokban a vállalat jövőjét nem kizárólag a technikai fejlesztés, hanem az alkalmazot
tak „lelki egyensúlyának" biztosítása és ápolása határozza meg, ezért egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek 
a vállalatok HR 1 tevékenységükre. Magyarország felzárkózásának záloga lehet a kreatív, sokoldalúan kép
zett munkaerő. Szakemberek szerint a magyar munkavállalók képzettebbek, mint a nyugati államokban 
dolgozók, viszont rosszul tűrik a rutinfeladatokat, és nehezen tudnak csapatban dolgozni. A vállalatok 
személyzeti osztályainak elsődleges feladata az emberekkel való foglalkozás. Ez a tevékenység a mai 
nagyvállalatok döntő követelményéhez is igazodik, a lehető legnagyobb hozamot nyerni a munkaerő-
befektetésen. 

A magyar vállalatok világpiaci bekapcsolódása ma már sem Magyarországon, sem külföldön nem kép
zelhető el a multinacionális vállalatokkal való fokozott kapcsolatok nélkül. A 90-es évek közepén, a hazai 
piacon elkezdtek teret hódítani a hipermarketek. A TESCO Angliában már vezető kiskereskedelmi háló
zat, amely várhatóan Magyar-országon is piacvezető lesz. A vállalat célja, hogy piacvezető szerepe mellett 
hasznos képe legyen a társadalomnak is. A cég dinamikusan fejlődik, az utóbbi két év során 11 új áruház 
megnyitására került sor. Békés megyében első hipermarketjüket Békéscsabán nyitották meg 2001. októ
berében. Békéscsabán, és mondhatom, hogy egész Békés megyében nincs vetélytársa az áruháznak. Olyan 
hatalmas multinacionális vállalatok, mint például a METRÓ vagy az A U C H A N még nem hódítottak teret 
térségünkben. Másrészt Békéscsaba a megye kereskedelmi és kulturális központja. Meghatározó vásárló
erő érkezik a városba a környező falvakból, városokból egyaránt. 

A dolgozatot végigolvasva számos fontos ismeretet szerezhet az olvasó az emberi erőforrás gazdálko
dás fontosságáról. A személyzeti erőforrás menedzsment egy újszerű, folyamatosan fejlődő tudomány. 
Fejlődése az elmúlt évtizedekben gyorsult fel. Jelentősége abban rejlik, hogy csak megfelelő személyzeti 
politikával érhető el a szervezetek eredményes működése. A humán erőforrás menedzsment feladata 
vállalati szinten nemcsak az, hogy meghonosítsa a korszerű emberi erőforrás gazdálkodási módszereket, 
hogy képezze, fejlessze, ösztönözze a dolgozókat, hanem az is, hogy átadja az újfajta szemléletmódot. 
Az elkövetkező években a személyzeti vezető a változás egyik gazdája is lesz, aki arra figyel, hogy a dolgozók 
elfogadják, megértsék és támogassák az újat. Következő év májusától Magyarország is tagja lesz az Európai 
Uniónak. A tagság erőteljes változtatásokat igényel minden téren, így a humán menedzsment részéről is. A 
magyar munkaadókat és munkavállalókat fel kelt készíteni mind szakképzettségben, mind pedig szemlélet
módban a nemzetközi versenyre, hogy az uniós követelményeknek meg tudjanak felelni. 

A TESCO történetének bemutatását azért tartottam fontosnak, hogy az olvasó képet kapjon arról a 
Magyarországon egyre dinamikusabban fejlődő multinacionális vállalatról, amelyre dolgozatom negye
dik fejezetét építettem. A szakirodalomi fejezetben olyan témákat dolgoztam fel, amelyek az emberi 
erőforrás gazdálkodás alappilléreit képezik. A békéscsabai TESCO áruházban szerzett tapasztalataimat és 
elméleti ismereteimet ötvöztem szakdolgozatom negyedik fejezetében. Fontosnak tartottam bemutatni a 
munkaerő-felvétel folyamatát, a karrierlehetőségeket, a kialakított bérrendszert, a képzési lehetősége
ket, a munkaerő-kölcsönzés folyamatát és a dolgozók problémáinak megoldási lehetőségeit. 

Szakdolgozatom utolsó fejezetében foglaltam össze a témával kapcsolatos ötleteimet, javaslataimat. 
Természetesen ezek az ötletek az áruházban szerzett szubjektív benyomásaim alapján születtek. A TESCO 
áruházban eltöltött idő alatt vált nyilvánvalóvá számomra, hogy mennyi emberi munka és erőfeszítés áll 
a vállalatok sikeres működése mögött, amit mindenképpen érdemes minden olyan cégnek megbecsül
ni, amelyik hosszú távon versenyképes akar maradni. 

HR: Humán Resources: Emberi Erőforrások 




