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Humánerőforrás-fejlesztési szekció 
 

Generációk, mentalitásváltozások a HR és a tanácsadás tükrében című alszekció 
 

 

Bükiné Foki Ariel  

Széchenyi István Egyetem 

 

 

A tudás, mint a vállalati versenyképesség erőforrás alapú megközelítése 

 

A vállalati kiválóságot vizsgálva négy sikertényezőt azonosítottam: a versenyképességet, az 

innovációt, a tudásmenedzsmentet és a fenntartható fejlődést. 

Előadásomban a sikertényezők szinergia hatásait mutatom be a vállalati tudásmenedzsmentet helyezve 

a középpontba. Összefoglalom a tudásmenedzsment elemeinek megjelenését az EFQM (kiválóság) 

modellben. 

Kutatásom során az alábbi kérdésekre kerestem a választ: 

- Hogyan történik az alkalmazottak tudásának, kompetenciájának azonosítása, fejlesztése és 

fenntartása a Nemzeti Minőség Díjas szervezeteknél? 

- Ezek a szervezetek alkalmaznak-e és ha igen milyen módszereket a tudás tőke mérésére, 

számszerűsítésére? 

- Hogyan történik a tudás megosztása a szervezeten belül? 

A kutatás eredményeinek összefoglalásaként javaslatokat fogalmazok meg a kiváló vállalati 

tudásmenedzsment eléréséhez. 

 
 

Kulcsszavak: tudás, tudás tőke mérése, alkalmazottak kompetenciája 

 
 

Stéber Andrea 

Eötvös Loránd Tudományegyetem PPK 

 

A munkahely mint konstruktivista tanulási környezet az Y generáció körében 

 

A felnőttek tanulásának egyik meghatározó színtere a munkahely. A munkahelyi tanulás jelentősége a 

munkavállalók mellett a munkáltató számára is kulcsfontosságú, hiszen a szervezet 

versenyképességének egyik legfőbb tényezője a a munkavállalók, s általuk a szervezet tudása.  

A munkahelyi tanulás támogatása nem csak a termelés és a hatékonyság érdekében kulcsfontosságú, 

hanem napjainkban a szervezet megtartó erejét, employer brand-jét is jelentősen befolyásolja egy 

olyan munkaerő-piaci helyzetben, ahol a legfiatalabb, Y és Z generációs munkavállalók tanulási 

sajátosságai merőben eltérőek az idősebb, egyelőre a munkavállalók nagyobb hányadát kitevő X és 

Baby-boom generációéhoz képest. A globalizált technológiák és az információs társadalom 

megjelenése új feltételeket és új alkalmazkodási mintákat kíván a munakerő-piacon a 

munkavállalóktól. (Teaching and Learning, 1995) 

Előadásomban az Y generációra vonatkoztatva mutatom be a munkahelyet, mint konstruktivista 

tanulási környezetet a felnőttkori tanulás aspektusában, rávilágítva arra, hogy a konstruktivista 

tanulásszemlélet nézetei, alapelvei nagymértékben illeszkednek a munkahelyi tanulás támogatásához, 

a képzés és fejlesztés gyakorlatához. Ezen gondolatokat megerősítve, bemutatom néhány empirikus 

kutatási eredményemet ( N=115) az Y generációs munkavállalók munkahelyi tanulásának 

sajátosságaira és tanulás támogatási igényeire vonatkozóan. 

 

Kulcsszavak: munkahelyi tanulás, felnőttkori tanulás, Y generáció, konstruktivizmus 



Márkus-Tamás Zsolt 
MTC-S 

 

HR szervezeti kihívások a generációk változásának tükrében 

 

A 21. század szervezete a turbulens globális gazdaságban komoly kihívások elé néz a (megfeleöen) 

magasan képzett és motivált munkaerö megszerzésében és megtartásában. Különösen igaz ez az Y és 

Z generáció tekintetében. A HR feladata nem egyszerü, stratégiai megfontolásokat és a vállalat 

alapvetö döntési körébe történö beleszólást igényel. A megfelelö HR stratégia kidolgozása, a hatékony 

eszköztár megteremtése a vállalati versenyképesség alapvetö feltétele. Elöadásomban szeretnék 

beszámolni néhány nemzetközi tapasztalatról, best-practice eredményröl, melyet globálisan operáló, 

multikulturális vállalatok alkalmaznak a tehetségek felkutatása, fejlesztése és a munkáltató irányába 

történö hosszútávú elkötelezése során a tehetségmenedzsment és vállalati stratégia szimbiózisának 

kialakításan keresztül. 

 

 

Kulcsszavak: HR, tehetségmenedzsment, stratégiai emberi eröforrás 

 

 

Molnár Krisztina - Csehné Papp Imola 

Budapesti Corvinus Egyetem; Szent István Egyetem GTK 

 

 

Vágyvezérelt munkakeresés vs. foglalkoztathatóság? A Z generáció munkaerő-piaci ismeretei, 

elképzelései és motivációi 

 

A munkaerőpiac kínálati oldalán elhelyezkedő munkavállaló számára elengedhetetlen a megfelelő 

tájékozottság, azért, hogy álláskeresésére a tudatosság legyen jellemző, és tisztában legyen az 

alkalmazhatóság és a foglalkoztatottság tényezőivel. 

A hazai tapasztalatok szerint az álláskeresők közepesen tudatosak és erősen passzívak, 

álláskeresésüket a saját karrierükkel és a megpályázott állással kapcsolatos információk hiánya, 

valamint a „vágyvezérelt” magatartás jellemzi.  

A Z generációra vonatkozó eddigi vizsgálatok alapján csak következtetni lehet arra, hogy milyen 

magatartásformákkal lépnek a munkaerőpiacra és hogyan képviselik a hétköznapi életben mutatott 

sajátosságaikat, a felgyorsult tempót és folyamatos digitális jelenlétet, rugalmasságot és 

kompromisszumok nélküli változáskeresést, bátorságot és magas önértékelést, amely általában rájuk 

jellemző.  

Az előadásban bemutatott kutatást a Szent István Egyetem Z generációba tartozó hallgatói körében 

végeztük. A kutatás arra irányult, hogy feltárjuk a hallgatók munkaerő-piaci szándékait és 

munkahellyel kapcsolatos elképzeléseit. Eredményeink bemutatásában az alábbi témákra fókuszálunk: 

meglévő szakmai gyakorlat és nyelvtudás, továbbtanulási és munkába állási szánék, külföldi 

munkavégzés motivációi, a leendő munkahellyel kapcsolatos elképzelések fizetés, pozíció és 

munkahelyi szerepek tekintetében. 
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Szretykó György 

Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar 

 

 

Munkáltatói márkaépítés, tehetségmágnesek a HR stratégiában 

 

A HR-rel foglalkozó szakemberek számára már régóta ismert tény, hogy a vállalatok/vállalkozások 

számára hosszú távon megéri, ha erőfeszítéseket tesznek arra, hogy a munkavállalók jól érezzék 

magukat a munkahelyükön, valamint a cégük vonzó legyen a munkaerő piacon. A munkaadók nagy 

problémája a közeljövőben az lehet, hogy nem képesek elég szakembert felvenni a hazai piacaikról a 

további növekedés fenntartásához és a jövedelmezőség megtartásához. Így a tehetségek felkutatásában 

és megtartásában az eddigieknél hatékonyabb módszerek használatára kényszerülnek. Különösen 

érvényes ez a megállapítás az Y és a Z generációkat illetően. Az előadásomban felvázolom az Y és a 

Z generáció munkahelyválasztásának sajátosságait. Ezt követően kiemelten foglalkozom a tehetségek 

megszerzésének és megtartásának lehetőségeivel és a HR stratégiával. 

 

 

Kulcsszavak: Y genreáció; Z generáció; munkáltatói márkaépítés; HR stratégia 

 

 

Benkei-Kovács Balázs - Molnár Krisztina 

Eötvös Lóránd Tudományegyetem PPK  

 

A felsőfokú szakképzés angolszász és frankofón modelljei és munkaerőpiaci relevanciájuk 

 

Az átalakuló felsőfokú szakképzések az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) 5. szintjén 

helyezkednek el. Ennek a képzési szintnek az összehangolása, és a felsőfokú tanulmányokba való 

továbblépés esetén az ismeretek minél szélesebb körű beszámítása fontos hazai és európai céllá vált az 

elmúlt időszakban (Cedefop, 2014). 

Az Európai Unió Szakképzés-fejlesztési központja (Cedefop) intenzíven vizsgálja a terület 

országonként eltérő sajátosságait, fókuszban a képzési szint strukturális és funkcionális jellemzőivel.  

A nemzetközi összehasonlító vizsgálat adataira építve, az egyes országok modelljeit a hazai 

szakirodalomban korábban fel nem tárt külföldi kutatások feldolgozásával (Longhurst, 2010; Harvey 

2009; Mytton, 2011; Wolf, 2011.) elemezzük. A felsőfokú szakképzések angolszász és frankofón 

mintái (Franciaország, Belgium, Anglia, Írország) egy-egy jól kiépített, diverzifikált képzési 

struktúrába ágyazódnak bele. A modellek általános kiemelendő sajátossága, hogy a tanulók számára a 

képzés során elsajátított ismeretek integrációja biztosított felsőfokú továbbtanulás esetén.  

Az elemzés során hangsúlyozzuk, hogy az elemzett képzési típusok elismertsége ország-csoportonként 

eltérő, összefüggésben a nemzeti hagyományokkal, valamint munkaerő-piaci elismertségükkel. 

 

 

Kulcsszavak: felsőfokú szakképzés, nemzeti modellek, munkaerőpiaci-relevancia 
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Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar 

 

 

A felsőfokú szakképzés Európában és a tengeren túl: a portugál és a brazil rendszer komparatív 

bemutatása munkaerő-piaci és oktatáspolitikai szempontok tükrében 

 

Az elmúlt években hazánkban, Európában, sőt világszerte is egyre nagyobb hangsúlyt kapott az a 

gondolat, hogy az oktatási, azon belül is különösen a szakképzési rendszer minél inkább vegye 

figyelembe a munkaerő-piaci igényeket és elvárásokat. Az oktatás minden szintjén zajlanak 

változások, de a közép- és felsőfokú szakképzés az a terület, amely legközelebb áll a 

munkaerő-piachoz, így az ott bevezetett reformok és programok eredményessége mutatkozik meg 

leghamarabb az egyes országok, régiók gazdasági teljesítményében. 

A hazai szakképzés-kutatás elsősorban a nyugat-európai példákra figyel, de érdemes olyan országok 

fejlődését is nyomon követni, amelyek akár súlyos történelmi örökségen túllépve fejlesztik az oktatási 

– szakképzési rendszerüket, és jelentős eredményeket érnek el az érintett, első sorban a fiatal 

korosztályok munkaerő-piacra történő bevezetésében. Portugáliában és Brazíliában is számos új 

program és kezdeményezés indult, amelyek közép- és felsőfokon nyújtanak szakképzési lehetőséget, 

így járulva hozzá az érintett korosztályok fejlesztéséhez, a munkába állási, vagy a továbbtanulási 

lehetőségeik kiszélesítéséhez. Az előadás az illetékes portugál és brazil szakminisztériumok EU-s és 

nemzeti programjai, valamint a vonatkozó OECD statisztikák alapján mutatja be Portugália és Brazília 

törekvéseit és eredményeit a közép- és felsőfokú szakképzés fejlesztése területén. 

 

 

Kulcsszavak: közép- és felsőfokú szakképzés, munkaerő-piaci képzés, Portugália, Brazília 

 

 

Kralina Hoboth Katalin 

Szlovák Műszaki Egyetem Építőipari Kara, Pozsony 

 

 

Felsőoktatás és munkaerő-piaci érvényesülés Szlovákiában 

 

A felsőoktatás helyzete, az egyetemi képzési lehetőségek és problémák, a végzős hallgatók 

munkaerő-piaci érvényesülési lehetőségei számos országban felmérések tárgyát képezik. Diplomás 

álláskeresők elhelyezkedési problémái Szlovákiában is megfigyelhetők. Előadásomban áttekintést 

szeretnék nyújtani a szlovákiai felsőoktatás történetéről, a felsőoktatásban jelentkező problémákról, a 

végzősök elhelyezkedési lehetőségeiről. Az egyik legismertebb szlovákiai álláskereső portál hirdetései 

alapján tekinti át előadásom, hogy jelenleg a munkaerő-piacon mely szakok, szakemberek iránt a 

legnagyobb a kereslet. Végül egy felmérés eredményeit összegzi, amely annak összehasonlítására 

irányult, milyen változás következett be egy gimnázium végzősei körében az elmúlt 15 évben a 

választott szakokban, ill. a jelenleg végzős évfolyam diákjai hol szeretnék folytatni tanulmányaikat, 

milyen megfontolás alapján választanak szakot, felsőoktatási intézményt. 
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Nemeskéri Zsolt - Zádori Iván 

Pécsi Tudományegyetem 

 

 

Global Education Research and Practice: Developing a Graduate Course in Global Education 

 

The evolution of global education programs started in the 1970s and 1980s when it became clear that 

social-economical activities both in industrialized and less industrialized societies could not be 

sustained in terms of the planet’s resources. This paper contains a short summary of the background of 

global education movement, the main points and tendencies of international attempts, actions, 

possibilities and effects of these processes with focusing on the implementation of a MA level global 

education course in the Hungarian higher education. The course was implemented in the English 

language Human Resource Counseling master program in 2015, in cooperation with Alliant 

International University and the World Council of Curriculum and Instruction (WCCI), with the help 

of the Campus Hungary grant program. As a possible framework for further discussions the 

presentation also introduces the aims and main topics of the 17th World Conference in Education, 

organized by WCCI in Budapest, 2016. Those topics are closely connected to the focus of the session 

(generations, mentality, human resources and sustainability). 

 

 

Kulcsszavak: global education, global citizenship education, Hungarian higher education, 

graduate course 
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Széchenyi István Egyetem 

 

 

Generációk és infokommunikációs eszközök használata az európai 

kommunikációmenedzsmentben 

 

A tanulmány célja annak vizsgálata, hogy van-e különbség az infokommunikációs eszközök (ICT) 

használatában, a munkához való hozzáállásban az európai kommunikációs szakemberek különböző 

generációi között. Kihívás vagy lehetőség? Továbbá annak vizsgálata, hogy a kommunikáció során 

alkalmazott csatornák és technológiák megválasztásakor hogyan tudják figyelembe venni a 

célcsoportok korát és ebből következő elvárásait (pl. mobil applikációk). Igaz-e, hogy a mindig 

on-line fiatal (Y és Z) generációk előnyben vannak az IC ismereteik révén? A tanulmány módszere az 

Európai Kommunikációs Monitor (ECM) adatbázisának fenti témában történő elemzése, a 2007 és 

2015 között készült felmérések eredményei alapján. Az ECM célja a jelenlegi kihívások és a jövőbeli 

trendek azonosítása a stratégiai kommunikációmenedzsmentben. Az eredmények jelzik a digitális 

korszak hatását, az alkalmazott infokommunikációs technikák szerepének rohamos növekedését a 

kommunikációs szakemberek körében. 

 

 

Kulcsszavak: digitális kor, infokommunikációs technológiák, generációk, kommunikáció- 

menedzsment 

 

 

 

 

 



Suhajda Csilla Judit- Kurai Marianna 

Szent István Egyetem GTK 

 

 

Biztosan egy nyelvet beszélünk? Generációs különbségek a munkahelyi kommunikációban 

 

Az elmúlt időszakban tapasztalható technikai, technológiai fejlesztések és innovációs törekvések az 

élet számos területén teret nyertek, mindennapjaink elválaszthatatlan részét képezik immár. A 

munkahelyeken megjelenő technológiai változásokhoz azonban nem minden munkavállalónak könnyű 

az alkalmazkodás, amely ezáltal magában rejtheti a generációs eltérések, ellentétek veszélyét.  

Munkánkban három, gazdaságilag aktívnak tekinthető generációt vizsgáltunk kérdőíves felmérés 

(2015) keretében. Kutatásunkban a kommunikáció terén jelentkező eltérésekre fókuszáltunk, amely 

nagyban megnehezít(het)i a multigenerációs munkahelyeken nélkülözhetetlen együttműködéseket.  

A vizsgálat eredményei a generációs feszültségekben rejlő problémák mérséklését, valamint 

megoldási javaslatok kidolgozását segíthetik a multigenerációs menedzsment számára. 

 

 

Kulcsszavak: kommunikáció, multigenerációs munkahely, kérdőív, együttműködés 

 

 

Üröginé Ács Anikó 

Eötvös Lóránd Tudományegyetem PPK  

 

 

Kisgyermekes nők foglalkoztatásának támogatási lehetőségei 

 

Társadalmi és gazdasági szempontból fontos kérdés a kisgyermekes nők munkaerő-piaci aktivitása, a 

munka-család egyensúlyt biztosító intézkedések mentorálása.  A foglalkoztatási feltételek 

optimalizálása, illetve a munkahelyre történő visszatérést vagy új munkahelykeresést támogató 

kismamaprogramok bevezetése hozzájárulhat az otthon töltött évek alatt keletkező hátrányok 

kompenzálásához, a diszkrimináció csökkentéséhez. A gyermekvállalásból eredő karrierutak 

megtorpanása, az információs és kapcsolati tőke leépülése tudatos HR menedzsmentet igényel.  

Európai Uniós csatlakozásunk óta eltelt egy évtizedben az Európai Szociális Alap által finanszírozott 

pályázati projektek kerültek megvalósításra kisgyermekes édesanyák munkaerő-piaci 

reintegrációjához kapcsolódóan, melyek elsősorban kompetenciafejlesztésre, a foglalkoztathatóság 

növelésére épültek. Kutatásom célja feltérképezni a kisgyermekes nők foglalkoztatását segítő 

kormányzati intézkedéseket és munkáltatói jó gyakorlatokat, az európai és magyar esélyegyenlőségi- 

és foglalkoztatáspolitikai stratégiák tükrében. 
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Báthoryné Németh Andrea 

Eötvös Lóránd Tudományegyetem PPK 

 

 

Női vezetők támogatása coachinggal ( a gyermekkori szocializáció hiányából adódó vezetői 

kudarcok) 

 

A folyamatban lévő doktori disszertációm témája a női vezetés témakörébe illeszkedik. A hölgy 

vezetőkkel folytatott coaching munkám folyamán széleskörű tapasztalataim vannak arra 

vonatkozólag, hogy a tanulmányok szempontjából kiváló, sikeres iskolai teljesítményű nők a munka 

világába érve vezetőként elakadásokkal, problémákkal, nagyfokú kudarcérzésekkel szembesülnek. A 

kutatás arra irányul, hogy milyen összefüggés van azon női vezetők elakadásai, vezetői kudarcai 

között, akik jó vagy nagyszerű iskolai teljesítménnyel végezték iskolai/egyetemi tanulmányaikat. A 

gyermekkori lexikális tudás megszerzésére helyezett hangsúly a társas szocializálódás hiányát 

előrevetíti s a későbbi személyes és szociális vezetői kompetenciák lehetséges hiánya a vezetői 

viselkedés területén jelentenek komoly elakadásokat. Az egyén számára szükséges a gyermekkor 

befejeztével az autonóm egyén kifejlődése. Jelen eseteinkben ez gyakorlatilag nem/ vagy csak 

részlegesen történik meg, így a sikeres tanulmányokat folytató nők a munka világába érkezve 

szaktudással kellő mélységben rendelkeznek, de a vezetővé válás folyamatában sorozatos vezetői 

kudarcokkal kell szembenézniük. Ebben a folyamatban segít a business coach. Az előadásban ezen 

elakadások közül néhányat vizsgálok meg és a business coaching eszközeivel élve mutatom be a 

megoldási lehetőségeket, alternatívákat. 
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A tanácsadás optimalizálása-kreativitás és innovativ magatartás 

 

A tanácsadás "kreatív ipar", de feltételei között szerepel, hogy a részvevők kölcsönös bizalma, az 

alkotó környezet is biztositott legyen. Ezért a tanácsadónak magának is szükséges megteremtenie 

azokat a feltételeket, amelyekkel a szervezet és a szervezet személyei a siker érdekében 

együttműködőek. Ez akkor teljesülhet, ha a tanácsadó kellő mértékkel előkészíti és fenntartja azokat 

az innovatív és kreatív folyamatokat, amelyek a feladat sikeres teljesítéséhez vezetnek.  Az előadás 

felhívja a figyelmet a legfontosabb kreativitási és innovációs tényezőkre. Ebben a tanácsadó a 

szervezetfejlesztés eszközeivel, a dinamikus együttműködés formáinak állandó fenntartásával, a 

tudásmegosztás eszközeivel járhat el. Szükségszerű, hogy a tanácsadó a vezetés- és 

tudásmenedzsment tág körére támaszkodjék. Célorientált tevékenységével, így befolyásolja a fogadó 

környezetet.    
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Sebők Marianna 

Pécsi Tudományegyetem 

 

Munkaerő-piaci mobilitás Magyarországon – Generációk mobilitási hajlandóságainak 

különbségei 

 

A hazai munkavállalók elsődleges motivációja a munkaerő-piaci migráció tekintetében a jobb 

életkörülmények biztosítása saját maguk és családjuk részére, mindezen törekvések mentén is 

alacsony a magyar munkavállalók költözési hajlandósága. 

Meg kell említeni, hogy a magyarországi migrációt számtalan gazdasági, adminisztratív, humán és 

pszichológiai akadály nehezíti. Ezen akadályok miatt a magyar munkavállalók inkább vállalják a 

jelentős szabadidő feláldozását és naponta ingáznak, mintsem hogy végleges lakhelyváltozás mellett 

döntsenek.  

A munkaerő-piac legmobilabb korosztálya az „Y” generáció (jól képzettek, idegen nyelvet beszélnek 

és többségükben egyedülállóak) melynek több mint 50%-a (különböző felmérések alapján) külföldre 

is hajlandó költözni az ideális munkahely elérése céljából. Valamint a „helyhez kötöttségüket” csak 

kis számban nehezíti a lakás magántulajdonok aránya, amit a migráció egyik kiemelt akadályának is 

nevezhetünk. Előadásom keretében a hazai munkaerő-piaci mobilitás témakörét szeretném bemutatni, 

kiemelve a generációk közötti mobilitási hajlandóság különbségeit. Forrás: Sebők M. 2015: 

Munkaerő-piaci mobilitás Magyarországon, PhD értekezés, p. 298. 
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Érzelmi kompetenciák fejlesztésének szükségessége a digitális generáció esetébe 

A vállalatok, valamint a vállalkozások sikerességéhez az alkalmazottak, értelmi képességein, szakmai 

kompetenciáin, gyakorlati hozzáértésén túlmenően az érzelmi intelligenciájuk és érzelmi 

kompetenciáik is nagymértékben hozzájárulnak. Az intergenerációs menedzsment, a 

tudásmenedzsment, a tehetségmenedzsment, humán erőforrás menedzsment, belső marketing 

szempontjából is nagyon fontos az érzelmi kompetenciák felmérése, illetve fejlesztése, ami maga után 

vonja a vállalkozások sikerének fokozását is. A digitális generáció tagjai rutinszerűen használják az 

információs és kommunikációs technológia vívmányait a mindennapi életük, valamint szakmai életük 

terén egyaránt, eltérően az előző generációktól magabiztosan kezelik az információs és 

kommunikációs eszközöket. Generációs pszichológiai sajátosságaikat figyelembe véve az ő esetükben 

kihívást jelenthet a szakemberek számára az érzelmi intelligenciájuk felmérése, illetve az érzelmi 

kompetenciáik fejlesztése, de ez az erőfeszítés gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt 

megtérülhet, amennyiben sikerül olyan módszereket alkalmazni esetükben, melyek figyelembe veszik 

sajátságos igényeiket, elvárásaikat, motivációikat, attitűdjüket, gondolkodásmódjukat stb. 

 

Kulcsszavak: érzelmek, érzelmi intelligencia, érzelmi kompetenciák, pszichológiai jellemzők, 
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Fenntarthatóság és generációmenedzsment 

 

Az utóbbi évtizedek számos változást hoztak a környezettudatosság és a társadalmi szerepvállalás 

fontosságát illetően. A különböző generációk eltérően viszonyulnak ezekhez a kérdésekhez. A 

generációk közötti párbeszéd szükségessége és fontossága a munkahelyeken és a mindennapi életben 

is fontos problémákat vet fel. A nyugdíjba vonuló munkatársak és pályakezdők közötti 

tudásmegosztás, vagy akár a nagyszülők és unokák közötti ismeretátadás fontossága ma már 

vitathatatlan. A 60 év felettiek sokat tudnak a környezettudatos életmódról, hiszen sok tekintetben így 

élték fiatal koruk mindennapjait. E témakörben számos tapasztalattal gazdagíthatják a fiatal 

generációk tudását. Az unokák korosztálya pedig a mai modern technológiák rejtelmeibe avathatja be 

nagyszülei generációját. Az előadás a generációk párbeszéde és a környezettudatosság összefüggéseit 

vizsgáló Győr-környéki kérdőíves kutatás eredményeit, tapasztalatait is bemutatja. 
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Integrált nyelvi nevelés, a nyelvi gondolkodás fejlesztése 

 

Az előadásban Roulet, Szépe és Wokush nyomán megkíséreljük definiálni az integrált nyelvi nevelés 

fogalmát. Az integrált nyelvoktatás, illetve integrált nyelvi nevelés a többnyelvű megközelítések 

csoportjába tartozik, a nyelvi fogékonyságfejlesztés, a rokon nyelvi szövegértés fejlesztése és az 

interkulturális megközelítéssel együtt. A megközelítések olyan eljárásokat foglalnak magukba, 

amelyek a nyelvi nevelés tárgyát képző nyelveket nem egymástól elkülönítve, hanem egymáshoz 

kapcsolódva,a szinergiahatásokat kiaknázva fejlesztik. Áttekintjük a az eljárás pszicholingvisztikai, 

szociolingvisztikai megalapozottságát, körvonalazzuk jellemzőit és sikerességének tantervi, 

tartalomfejlesztési és képzési feltételeit. Az előadás végén konkrét tananyagrészletekkel illusztráljuk, 

hogyan építsünk az elsőnyelvi tudásra a második nyelv tanulásakor/tanításakor, illetve általánosságban 

a nyelvtanuló már létező többnyelvű nyelvi repertoárjára a nyelvek tanítása során. 
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Ablonczyné Mihályka Lívia 

Széchenyi István Egyetem 

 

Kultúrák találkozása gazdasági környezetben 

 

Az interkulturális kommunikáció kutatói és a gyakorlati szakemberek egyaránt hangsúlyozzák, hogy a 

különböző kultúrák ismerete elengedhetetlenül fontos és egyetértenek abban, hogy a globalizáció 

magával hozta azt a jelenséget, hogy a gazdaság szereplői – akár virtuálisan, akár szemtől szemben – 

egyre növekvő mértékben találkoznak különböző kultúrák képviselőivel. 

 

Jelen előadás egy 2014-ben végzett komplex kutatás részeredményeit mutatja be. Kvantitatív 

módszerrel felmértük az Nyugat-dunántúli Régióban működő vállalatok munkahelyi nyelvhasználatát, 

a kulturális különbségek okozta nehézségek percepcióját mind a külső, mind a belső kommunikáció 

vonatkozásában, valamint a tárgyalási szokásaikat. A komplex kutatás fő célja az volt, hogy a kutatási 

eredmények ismeretében javaslatainkkal segítsük a hatékonyabb munkavégzést cégeken belül és 

cégek között is, illetve a kutatás során szerzett tapasztalatokat/eredményeket figyelembe vegyük 

kurzusaink tervezésénél, valamint a megszerzett tudást beépítsük kurzusaink tartalmába. 

 

Jelen előadás a szakirodalmi háttér bemutatása után a kérdőíves adatgyűjtés céljait és módszereit 

vázolja fel, illetve a komplex felmérés külső és belső kommunikációra irányuló kérdéscsoport 

eredményeit elemzi, kiemelve a viselkedési jellemzőket különböző üzleti szituációban. 
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Kreativitás és az idegennyelv-elsajátítás a korai életszakaszban 

 

A kreativitás az egyén, a szellem szabadsága. A kreativitást nem kialakítani, kell a gyermekben, 

hanem hagyni szabadon szárnyalni. A kreativitás az olyan gondolkodásmód, mely során a 

problémákat nem rutinszerűen oldja meg az ember, hanem a korai ismeretekre alapozva, az 

élményeket felhasználva új utak feltárására kerül sor. A kreativitás azonban többet jelent mint egy 

gondolkodás mód, ezért születésünktől fogva folyamatosan fejleszthető. Az óvodai nevelés során az 

idegen nyelvi foglalkozások is kiváló lehetőséget biztosítanak a gyermeki kreativitás 

kibontakoztatására. A korai idegen nyelvi programok célja holisztikus, nem kizárólagosan az idegen 

nyelv-tanulása áll a fókuszban, hanem a személyiség, a kognitív, emocionális és társas készségek 

valamint a kreativitás fejlesztése. 

Az óvodai környezetben a nyelvi foglalkozásokon meg kell teremteni a kreativitást ösztönző, vagy 

annak kiteljesedését segítő környezetet. A foglalkozások tematikája a Gouin-módszerre épül, amely 

intenzív, dramatizáló, cselekedtető nyelvtanítási módszer. A német nyelvi foglalkozások mindig valós 

életszituációból indulnak ki, és lehetővé teszik az élethelyzetek többféle folytatását a gyerekek 

számára, mintegy tered adva a nyelvi kreativitásnak. Az előadás során bemutatásra kerül még egy 

olyan kutatás is, amely azt vizsgálta, hogy az óvodai nyelvi foglalkozáson alkalmazott kérdések 

fejlesztik-e a kreativitást. 
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A gondolkodás fejlesztésének lehetőségei a nyelvi foglalkozásokon alsó tagozatban 

 

A gyermekek gondolkodása tapasztalat-és tudás szükségszerű hiányossága miatt nem lehet azonos a 

felnőttekével. A meglévő gondolkodásbeli űrt kreatív, szabad fantáziájuk segítségével spekulatív 

módon töltik ki.  

A gondolkodási kompetenciák hiányosságainak a csökkentését a tanulási-tanítási folyamat során a 

pedagógia releváns módszereivel, tudatosan megtervezett lépéseivel elősegíthetjük, s e 

fejlődéssel-fejlesztéssel párhuzamosan válik a gyermek gondolkodása egyre logikusabbá. Jelen 

munkánkban a kultúránkban elfogadott és elvárt gondolkodást fejlesztő feladatokat a gyermekek 

életkori sajátosságainak megfelelő szinten állítottuk össze és konkrét, magyarországi példákon 

keresztül illusztráljuk a gondolkodásuk egyes lépéseinek fejlettségi állapotát, valamint fejlesztési 

lehetőségeit az anya-és idegen nyelvi foglakozások keretein belül. 
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Szent István Általános Iskola, Budapest 

 

Történelemtanítás angol nyelven 

 

A történelem azon tárgyak egyike, amelyet különösképpen érintett a 2012-ben kiadott új Nemzeti 

Alaptanterv. A tananyag mennyisége jelentős mértékben megnövekedett, azonban bizonyos tartalmak 

alsóbb évfolyamokba kerültek át, az absztrakt fogalmak elsajátítását a hatodik évfolyamra áttéve, 

figyelmen kívül hagyva a tanulók életkori sajátosságait, és a mindennapi gyakorlat által igazolható 

nehézségeket teremtve. 

A történelem érettségi tárgy. Jelentőségét azonban nem csupán ez a tény adja, hanem az is, hogy olyan 

készségek és képességek kialakulását segíti, amelyek a felelősségteljesen és kritikusan gondolkodó, 

önállóan döntést hozni tudó állampolgárok nevelését célozzák. A történelem tanítása és tanulása 

egyaránt komplex gondolkodást igényel, amelynek elsajátítása rendkívül széleskörű tudásbázist 

feltételez, valamint nagy mennyiségű tényanyag memorizálását is. 

Lehetséges-e megfelelni a történelem általános értelemben vett, illetve tantárgy-specifikus céljainak 

oly módon, hogy a tanítási-tanulási nyelv az angol? Megvalósíthatók-e az elvárások a modern oktatás 

szintjén anélkül, hogy a szaktárgyi és az idegen nyelvi képességek fejlesztését háttérbe szorítanánk? 

Az előadásom célja – az általános körkép felvázolása mellett – egy olyan projekt bemutatása, amely a 

történelmi gondolkodás fejlesztését célozza, megvalósítása angol nyelven zajlik, a 21. századi digitális 

pedagógia bevonásával. 
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Synergie der internationalen Kommunikation der Deutschlehrer und der interkulturellen 

Erziehung im Kossuth Lajos Gymnasium von Mosonmagyaróvár 

 

Az interkulturális nevelés tekintetében nagy szerep hárul az iskolára, hiszen így tud megfelelni az 

ország és az Európai Unió gazdasági érdekeinek. A kismintás kutatás a Mosonmagyaróvári Kossuth 

Lajos Gimnázium magyar-német kéttannyelvű tagozatán tanító magyar és külföldi német 

nyelvtanárok interkulturális kommunikációjának sikerességét vizsgálja a dokumentumelemzés és a 

strukturált interjú módszerekkel. A kutatás arra keresi a választ, hogy milyen kommunikációs 

stratégiákat alakítottak ki a tanárok a nemzetközi és az interkulturális együttműködés hatékonyabbá 

tételére, milyen nemzetközi projekteken és diákcsere-programokon vettek részt, mit profitáltak 

lebonyolításuk során pedagógiai munkájukhoz és milyen nehézségeik adódtak, illetve milyen 

elkerülési stratégiák kerültek kidolgozásra. Az intézmény 1988 óta gazdag nemzetközi 

kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A csereprogramok és nemzetközi projektek során megváltozik a 

tanár-diák viszony, teret nyer a motiváció, a tanári és tanulói kreativitás, így a nevelő és oktató munka 

is hatékonyabbá válik. A tanárok sikeres interkulturális kommunikációja által lehetséges a tanulók 

interkulturális kompetenciájának fejlesztése és a különböző etnikai csoportokhoz való pozitív 

viszonyulásuk kialakítása. 
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Nyelvtanulási motiváció ösztönzése coaching stílusú gyakorlatokkal 

 

A hétköznapi nyelvtanári tapasztalatok és a témában folytatott kutatások egybehangzóan bizonyítják, 

hogy a sikeres és eredményes nyelvtanulók általában motiváltak, pontosan meg tudják fogalmazni, mi 

a nyelvtanulásuk célja, különböző nyelvtanulási stratégiákat alkalmaznak, jól gazdálkodnak az 

idejükkel, rendszeresen tanulnak, tisztában vannak az erősségeikkel és gyengeségeikkel, sőt többnyire 

élvezik is a nyelvtanulást. Általában az ilyen nyelvtanulók választják valamelyik nyelvszakot a 

felsőoktatásban. Ennek ellenére előfordul, hogy némelyek elvesztik a lendületüket, és az egyetemi és 

főiskolai képzésben is szükség van tanári beavatkozásra a hallgatók motivációjának erősítésére vagy 

újraélesztésére. Ilyen esetekben coaching stílusú gyakorlatokat, illetve technikákat alkalmazok, 

melyeknek célja hallgatóim nyelvtanulói tudatosságának fejlesztése, valamint a hallgatók motiválása. 

Az elmúlt tanévben a coaching stílusú nyelvoktatás mellett egy két részből álló kérdőíves felmérést is 

végeztem annak érdekében, hogy visszajelzést kapjak hallgatóimtól az új megközelítés fogadtatásáról 

és motivációjuk változásáról, valamint hogy összevethessem a hallgatók saját vizsgaeredményeikkel 

kapcsolatos várakozását és a vizsgán ténylegesen elért eredményeit. Előadásomban a felmérés 

legfontosabbnak ítélt tapasztalatairól számolok be. 
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Multilingual E-learning Projects 

 

Multilingual e-learning projects become a practical response to the requirements for lifelong 

education.  VOCAL project and its previous pilot part Problem SOLVE were mainly aimed at 

students going on internship, or workers who found a job in one of the European countries, while 

VOCAL-Medical project targets professionals in the medical sector who need to communicate with 

patients who are non-nationals in emergency situation and at the same time it responds to an 

increasing need to overcome language and intercultural barriers in the medical sector. VOCAL Project 

contains two main topic modules.  General modules cover the topics of travel, accommodation, work, 

emergency and socializing, and specified LSP modules are aimed at business, tourism, engineering 

and banking with English as a common language and ten European languages.  VOCAL-Medical 

created online modules in nine languages as well as an associated intercultural module, using the 

format developed in the original VOCAL project.  The main result of the projects is a contextualised 

language application for hospital/emergency staff available for both personal computers and mobile 

devices. 
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Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai csere János Kar 

 

 

Interkulturális helyzetekhez való viszonyulás a hazai és a külföldi pedagógusképzésben. 

 

Magyarország alapvető és a migrációs, illetve globalizációs folyamatok hatására egyre növekvő 

nemzeti és etnikai heterogenitása végett a pedagógusképzésben is foglalkozni kell az interkulturális 

kompetencia fejlesztésével. 

Arra próbáltam választ találni, hogy hazánkban hol, milyen szinteken jelenik meg az interkulturális 

kompetencia tematizálása a pedagógusképzésben. Ehhez górcső alá vettem a különböző tanítóképző 

felsőoktatási intézmények honlapját, tanulmányi tájékoztatóját, tantervi hálóját, tantárgyleírásait. 

Ezt követően a Cross-Cultural Adaptability Inventory kérdéssor segítségével, valamint a kérdőívhez 

kapcsolt kiegészítő kérdések alkalmazásával dolgoztam. Terepem a Nyugat-magyarországi Egyetem 

pedagógusképzése, illetve tanító- és gyógypedagógus-képzése. Arra voltam kíváncsi, hogy a 

képzésben részt vevő hallgatók hogyan képesek kezelni az interkulturális helyzeteket. Vizsgáltam 

továbbá, hogy hogyan viszonyulnak a hallgatók oktatói az interkulturális helyzetekhez. 

A következő lépés a kismartoni (Eisenstadt) Pädagogische Hochschule Burgenland hallgatóinak és 

oktatóinak, illetve a komáromi (Komárno) Selye János Egyetem magyar anyanyelvű diákjai és oktatói 

interkulturális helyzetekhez való viszonyulásának vizsgálata volt. 
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Idegennyelv-pedagógia szekció 

 

2. Üzleti és szaknyelv – oktatás, a digitális világ kihívásai című alszekció 
 

Szőke Júlia 

Széchenyi István Egyetem 

Osztrák-magyar üzleti tárgyalások kulturális aspektusból 

 

Az üzleti tárgyalások menedzselése még a honfitársakkal sem egyszerű, hát még akkor, ha a 

tárgyaláson különböző nemzetek képviselői vesznek részt. Ennek oka, hogy a nemzeti kultúra hatással 

van a tagjai viselkedésére. Mindazonáltal, a nemzetközi kontextus megváltoztathatja az üzletemberek 

viselkedését abból a célból, hogy sikeresebben tárgyaljanak vagy, hogy fenntartsák a meglévő üzleti 

kapcsolatokat. Következésképpen, jelen tanulmány a kultúra üzleti tárgyalásokra gyakorolt hatásával 

foglalkozik, osztrák-magyar üzleti tárgyalások példáján. A tanulmányban bemutatásra kerülő 

empirikus kutatás magyar kis- és középvállalatok képviselőinek osztrák partnerekkel folytatott 

tárgyalásait veszi górcső alá, vagyis az elemzés magyar szempontú. A tanulmány megvizsgálja, hogy 

mely kulturális aspektusok befolyásolják a megkérdezettek magatartását, és bemutatja, hogy miként 

viselkednek a tárgyalások során. A tanulmány az osztrák-magyar üzleti tárgyalások kulturális 

aspektusaival kapcsolatosan következtetéseket is megfogalmaz. 
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A globalizáció hatásai a marketingkommunikációra 

 

A marketingkommunikáció során nyelvészeti vetületben is érvényesül a globalizáció hatása. Az 

angolnak, mint a nemzetközi kereskedelem, üzleti tárgyalások "alapnyelvének" pozitív és bizonyos 

esetekben negatív hatása is van a magyar nyelvű marketingkommunikációra, ezen belül a 

reklámnyelvre, valamint a személyes eladás során tapasztalható nyelvhasználatra és viselkedésformára 

is. Az előadásban főleg azokra a főképpen nyelvi hibákra, csapdákra szeretném felhívni a figyelmet, 

melyek az amerikai közegben, nyelvhasználatban megengedettek, pozitív hatásúak; a kommunikációt 

és egy-egy vállalat marketingtevékenységét előre lendítik. De ha bizonyos kifejezéseket, 

viselkedésformákat a magyar közegbe és nyelvbe egy az egyben átveszünk, akkor ugyanezek a 

kifejezések, viselkedésformák nyelvi-kommunikációs zavarokat, és az adott vállalat számára - a piaci 

nyereség tekintetében - olykor akár komoly veszélyforrásokat is jelenthetnek. 
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A turisztikai reklám a nyelvtanulás szolgálatában 

 

 

A reklám átszövi mindennapjainkat; a befogadókat, illetve fogyasztókat nap mint nap nagy  

mennyiségű reklám éri. Érdekes és egyben hasznos megfigyelni, hogy milyen specifikus nyelvi 

eszközök segítségével éri el a reklámozó a kívánt hatást, ill. mely nyelvi eszközök szolgálnak a 

recipiens manipulálására. A reklámszövegek nemcsak tudományos kutatás tárgyát képezhetik, hanem 

sikeresen alkalmazhatók a nyelvoktatásban is. A reklám gazdag anyagot szolgáltat a grammatikai 

jelenségek megmagyarázására, és sikerrel alkalmazható a szókincsfejlesztés terén. Segítségével 

különösen jól meg lehet ismerkedni a frazeologizmusokkal, amelyek gyakran humor forrásai is. A 

humor pedig a tanulásban, a nyelvtanulásban szinte nélkülözhetetlen. A reklám segítségével nemcsak 

tudást közvetíthetünk. A reklám azonkívül, hogy  tanulásra ösztönözhet, gyakorlatilag a „világot” 

hozza be az osztályterembe.   
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Evaluation of Quality of Teaching Technical English Using Aggregation Operators 

 

This paper deals with evaluation of quality of teaching technical English at Faculty of Civil 

Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava. Various factors were detected such as 

student’s satisfaction with teaching and teacher’s approach, study materials, general interest in 

teaching technical English at all study degrees as well as interest in modern methods and forms of 

teaching technical English at the mentioned faculty. Various types of aggregation operators were used, 

e.g. evaluation by arithmetic mean, ordered weighted aggregation operator (OWA), aggregation with 

help of linguistic fuzzy system. For this evaluation input data were obtained from the realized survey 

(January – February 2015) and consequently processed questionnaire. In this paper partial tasks are 

solved. They are a part of the research concerning multi-criteria decision-making methods and their 

utilization in evaluation of teaching technical English at technical universities in Slovakia. The fact is 

that students come into contact with technical English at universities for the first time. That’s why 

they agree that the foreign technical language is important for their future and that it is important part 

of their graduate’s profile as well. 
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Széchenyi István Egyetem 

 

A maszkulin/feminin dimenzió vizsgálata üzleti tárgyalók preferált magatartásmintái alapján 

 

Az elmúlt évtizedekben számos kutatás vizsgálta a társadalmi-kulturális értékeket. Mind a magyar, 

mind a nemzetközi szakirodalomban ellentmondásos a maszkulinitás/femininitás kérdése: egyes 

kutatók eredményei alapján a magyar kultúra, vagy annak egy része erősen feminin, míg mások 

szerint erősen maszkulin. A jelen tanulmány ehhez a polémiához kíván hozzájárulni azzal, hogy 

bemutatja egy kérdőíves felmérés eredményeit. A vizsgálatban gyakorló üzleti tárgyalók nyilatkoztak 

arról, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik véleményük szerint egy jó tárgyaló. A feldolgozás 

során a tulajdonságokat maszkulinitás/femininitás szempontjából vizsgáltuk. Az eredmények alapján 

elmondható, hogy a megkérdezett tárgyalók inkább a maszkulinitáshoz kapcsolható tulajdonságokat 

preferálják, de úgy tűnik, igyekeznek a versenyt és az együttműködést egyensúlyban tartani. A kisebb 

vállalkozások alkalmazottai több feminin tulajdonságot soroltak fel, mint a nagyvállalatoknál 

dolgozók. A kutatás nem mutatott ki jelentős eltérést a nemek, illetve korcsoportok preferenciáiban. 
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A mérték az érték? Univerzális érték- és attitűd tesztek a digitális világban 

 

A megváltozott digitalizálódott környezet hatására megfigyelhető az általános értékekről való 

vélekedés jelentős átalakulása. Az előadásban bemutatom azokat a kvalitatív módszereket, amely 

segítségével mérhető a válaszadók értékrend változása a digitális médiából származó információk 

hitelességéről, és adott élethelyzetben helyesnek és helytelennek tartott viselkedési reflexekről. Első 

sorban a Schwartz-féle értékteszt alapján elemzem azokat az értékeket, amelyek rávilágítanak az 

univerzális értékek és attitűdök változásaira. A kutatás összetettsége miatt kérdőíveket használtunk és 

irányított beszélgetéseket folytattunk, így árnyaltabb képet kaphattunk a mai új társadalmi-kulturális 

helyzet állapotáról. A kultúra bináris rendszerként való felfogása miatt a kipróbálás során az adaptált 

értékteszt pozitív és negatív verzióját egyidejűleg alkalmaztuk. 
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Nyelvtanulás felnőttkorban - Miért és hogyan? 

 

A nyelvtanulás az évezredek során életünk részévé vált. Ma már fel sem merül bennünk az a kérdés: 

tanuljak-e nyelvet? Hiszen a nyelvtanulás legfontosabb kérdése most már a „hogyan”. Milyen 

eszközökkel, módszerekkel, stratégiákkal szerezhetünk használható nyelvtudást? Ezek a kérdések 

indították útra kutatásomat 2012-ben.  

Az elmúlt évek során betekintést nyerhettem abba, hogy a kar turizmus-vendéglátás szakos hallgatói 

milyen céllal tanulnak idegen nyelveket, valamint milyen módszereket alkalmaznak céljaik 

eléréséhez. Mindemellett három éve oktatok idegen nyelvet felnőtteknek. Ezek alapján érdekesnek 

találtam megvizsgálni a kérdést, hogy felnőttkorban, aktív munkavállalóként miért döntenek úgy az 

emberek, hogy elkezdenek új nyelvet tanulni vagy felelevenítik/szinten tartják a korábban megszerzett 

nyelvtudásukat. A nyelvtanulás során ők milyen módszereket és eszközöket alkalmaznak, milyen 

utakat választanak? Jelen kutatásom során ezekre a kérdésekre igyekszem válaszokat találni. 
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Digitális műveltség, új generációk és az idegen nyelvi óra 

 

Az előadás a XXI. század egy aktuális – oktatást és nyelvoktatást érintő - kihívásának rövid 

felvázolására vállalkozik. Az oktatásban, és ezen belül az idegen nyelvi órákon jelenlévő X, Y, Z 

generáció és az újmédia szemszögéből egyrészt röviden jellemzi az egyes generációkat, másrészt 

röviden felveti az információs - technikai forradalom és a modern társadalom hatását az új 

generációkra (generációk harca, ki kit és mire tanít).   Megkísérli a digitális műveltség (újmédia, új 

tanulási tér és írástudás) és médiahasználati szokások összetevőinek definiálását, valamint kitér az 

újmédia által létrehozott új tanulási tér (valós és virtuális) és az írástudás új formáinak (képi-vizuális 

írástudás, reprodukciós írástudás, média-írástudás, információs írástudás, számítógépes írástudás (IT) 

stb.) alkalmazási és kutatási lehetőségére a nyelvpedagógiában, az idegen nyelvek oktatásában. 
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Gondolkodás és kreativitás az irodalom- és a nyelvtudományban című alszekció 
 

 

Dőryné Zábrádi Orsolya 

Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar 

 

 

A magán- és mássalhangzó-nazalizáció érdekes esetei 

 

Az előadásomban azokat a folyamatokat veszem számba, amelyeket nazálisok válthatnak ki a 

különféle nyelvekben. Mielőtt azonban rátérnék ezeknek a folyamatoknak a konkrét tárgyalására, 

említést kell arról tenni, hogy elsősorban olyan műveletekről lesz szó, amelyek nem feltétlenül a 

művelt emberek köznyelvi beszédére jellemzőek, hanem inkább a túlartikulált vagy a nem-gondozott 

beszédben fordulnak elő. Természetesen nem kizárólagosan, hiszen – mint látni fogjuk – vannak olyan 

folyamatok, amelyek egyáltalán nem fakultatívak, hanem mindenki beszédjében végbemennek. A 

fonológiai elméletek közül többek között a természetes fonológia foglalkozik ezekkel a – mindenki 

beszédjében végbemenő – folyamatokkal, mint a magánhangzó- és mássalhangzó-nazalizáció. 

Mindkét jelenséget a nazalitás – mint fonológiai jegy – terjedése váltja ki. Dolgozatomban a magán- 

és mássalhangzó-nazalizáció érdekes eseteit emelem ki, mely folyamatokat a fonológia természetesen 

és egyszerűen tud modellezni. 
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Új módszerek a csallóközi-szigetközi nyelvjárások kutatásában 

 

A szlovákiai magyar nyelvjárási régiók tájszóanyagának nyelvatlasz-jellegű feldolgozása 

halaszthatatlan feladata a magyar dialektológiának. A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar 

Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében folyó dialektológiai kutatások fontos célkitűzése egy 

csallóközi magyar nyelvatlasz elkészítése. Célunk egy teljes kutatópont-hálózaton elvégzendő 

szinkrón nyelvjárási gyűjtés, melyet a Vékás Domokos és Vargha Fruzsina Sára által kifejlesztett 

Bihalbocs szoftverrel rögzítünk és dolgozunk fel. Előadásunkban az informatizált adatok újszerű, 

számítógépes kutatási lehetőségeiről számolunk be. Bemutatjuk a korábbi és az újabb gyűjtésű 

nyelvjárási adatok összevetésének eredményeit, a jelenségek területi és társadalmi megoszlását 

szemléltető térképeket, valamint a hanggal szinkronizált nyelvjárási adatok akusztikai elemzésében 

rejlő lehetőségeket. 

 

 

Kulcsszavak: nyelvjárások, Csallóköz, számítógépes dialektológia, térkép, hangzó atlasz 

 

 



Frang Gizella 

Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 

 

 

Alusznak-e „a legigazabb, legszebb magyar szavak”? 

 

Ady kérdésére újabb és újabb kérdésekkel és vizsgálatokkal lehet válaszolni. Kérdésekkel és 

válaszokkal arról, hogy hogyan és milyen hatásokra alakul ma anyanyelvünk? Miként jelentkezik a 

változás a diáknyelvben? Maguk a hallgatók hogyan értékelik mostani nyelvhasználatukat, és 

akarják-e megváltoztatni az egyetemi évek után? Érzik-e a felelősséget nyelvünk és a felnövekvő, 

majdan rájuk bízott gyermekek beszédének alakítása iránt? 

Az óvodapedagógus-hallgatók nyelvhasználatával, nyelvértékelésével foglalkoznak az előbbi 

kérdések. Vizsgálják az adott korosztály köznyelvi-diáknyelvi és szaknyelvhasználati jelenségeit. A 

jelenségek felsorolása, feltárása mellett összegezhetők az ehhez kapcsolódó viselkedéskultúra hatásai, 

valamint a nyelvhasználók önértékelése, véleménye saját anyanyelvi tudásukról. Ezek ismeretében 

tudatos önfejlesztéssel alakíthatja és fejlesztheti a hallgató a nyelvhasználatát. 
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Beszédes testünk, A nonverbális kommunikáció fejlesztése drámapedagógiai eszköztárral 

 

„Lehetetlen nem kommunikálni!”  

Watzlawick 

 

A non-verbális kommunikáció közlési természetét nagyon sokáig nem ismerték fel. A kommunikáció 

modellje a beszéd volt. A kutatások azonban azt mutatták, hogy kommunikációnk kb. 35 %-át teszi ki 

a verbális és 65 %-át a nonverbális kommunikáció. Lényeges szerepe van a sikeres szociális interakció 

szempontjából. Éppen ezért szükséges még nagyobb hangsúlyt fordítani a nonverbális csatornák és 

azok alkalmazhatóságának megismerésére, a tudatos testkép kialakítására.  

Előadásomban egy olyan innovatív, a drámapedagógia módszertárára épülő játékos szemléletmódot és 

feladatsort mutatok be, amely hatékony eszközt jelenthet a nonverbális kommunikációs készségek 

fejlesztésében. A drámapedagógia széles tevékenységformákat kínáló módszertárral rendelkezik 

(szabályjátékok, szituációs helyzetgyakorlatok, improvizációs szerepjátékok…), amelyek alkalmazása 

révén a diákok megtapasztalják, ők miként kommunikálnak testükkel, és felfedezhetik a számukra 

hatékony, sikeres kommunikációs stratégiáit. 

Hipotézisem szerint ez a fajta élmény és tevékenységközpontú tanulásszervezési folyamat a 

pedagógiai praxis értékes eszköze lehet, amely hatékonyan támogatja a nonverbális kommunikációs 

készségek fejlesztését. 
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A média képei 

 

Vannak olyan művek, amelyeknek témája, mondanivalója évekkel később is felgyújtja a villanykörtét 

az agyunkban. Amikor Az éjjeli féreg (Nightcrowler, 2014) című filmet néztem, folyamatosan Susan 

Sontag szavai, mondatai visszhangoztak a fejemben: „Amit lefotóznak, valósággá válik a másutt 

tartózkodók számára, akik »hír«-ként figyelik.”, „Töltse be a szemeteket a borzalom!”, „E 

szörnytettek (…) Csupán provokálnak: na, elbírod a látványt?” Sontag esszéje, A szenvedés képei 

(2003) címmel jelent meg, s a háború természetéről szól, arról, hogy a hírhatalom milyen mértékben 

tud befolyással lenni a valóságérzékelésünkre. Dan Gilroy filmje szinte mintha egy az egyben tovább 

vinné ezt a szemléletet, s folyamatosan újragondoltatja velünk a média ránk gyakorolt hatását. A téma 

olyan problémákat vet fel, amelyek a jelen politikai helyzetben is aktuálisak: nemcsak a felnőtteknek, 

hanem a fiatal generációknak is meg kell tanulniuk, hogyan szűrjék meg az információáradatot, így 

találva meg a választ a kérdésekre, s akár megoldásokat a társadalmi problémákra. 
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Az illusztrált Toldi lehetőségei az irodalomoktatásban 

 

Arany János Toldijához tucatnyi művész készített illusztrációt, melyek stílustartománya a dekoratívtól 

a provokatívig terjed. Ezen képzőművészeti alkotások elemzése, a szöveggel folytatott párbeszéden 

keresztül, nem egy esetben új olvasatok előtt nyithat utat még a művet behatóan ismerő befogadók 

számára is. Az illusztrációk bevonása az irodalomórákon végbemenő szövegértelmező folyamatba 

több szempontból is kívánatos, mivel a szöveg és a kép által megképzett jelentések felfejtése egy 

bonyolultabb, ugyanakkor színesebb intellektuális játék lehetőségét rejti magában. A pedagógus 

számára ezért az illusztráció egy újabb eszköz, melynek használatához elengedhetetlen a 

befogadóközpontú hozzáállás, mely az illusztrációt nem a szöveg alárendeltjeként kezeli, hanem 

szöveg és kép együttesére, mint multimediális műfajra tekint. 
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Adaptációk felhasználása irodalomórákon 

 

Az előadás témája az adaptációk felhasználását az oktatásban próbálja felvázolni. Az előadás elején az 

adaptációkról, azok típusairól lesz szó, ezt követően azt a kérdést járja körül, hogy van-e értelme 

összehasonlítani a filmet a regényváltozattal. Az előadás harmadik felében egyes irodalmi 

alkotásokhoz (és a tananyaghoz) próbálok adaptációkat és különböző megoldásokat rendelni, 

bemutatni. A XXI. századi oktatás korszerűsítésének lényege, hogy kihasználjuk a diákok vizualitásra 

való fogékonyságát, tehát a tanóra anyaga mellett képesek legyünk arra, hogy a multimédiákat és 

különböző médiumokat ismerve összekössük a filmes (akár videojátékos) adaptációkat az 

irodalommal, ugyanis ezzel esélyünk lehet arra, hogy felkeltsük a diákság figyelmét az adott 

irodalomóra tananyagára, komparatisztikai elemzéseket tehessünk. Amennyiben ezt képesek vagyunk 

megtenni, úgy az ismeretanyag hatványozott megértését érhetjük el, illetve rájöhetünk arra, hogy nem 

szabad félnünk az újabb-vizuálisabb megközelítésektől sem. 
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Margita Figuli Tri gaštanové kone című regényének magyar fordítása 

 

A tanulmány Margita Figuli - a két világháború közötti irodalom, a szlovák naturizmus irányzatának 

prózaírója -, Tri gaštanové kone című regényének két magyar fordítását (Szabó László Három pejló, 

1960 és Hubik István Három gesztenyepej, 1978) veti össze egymással. A bevezető rész elhelyezi 

Margita Figulit a magyar irodalomtörténetben, majd ismerteti a kutatás során alkalmazott elméleti 

módszereket. Mivel a tanulmány az olvasási stratégiák közül  a differenciált olvasási módszert 

alkalmazza, a forrásnyelvi szöveg mellett, áttekinti a regényben szereplő paratextusokat is. A 

mélyrehatóbb vizsgálódás igénye miatt a kutatás ezúttal a regény néhány fejezetére (részletére) 

korlátozódik. A tanulmány célja, hogy felfedje a fordításokban megjelenő fordítói eljárásokat anélkül, 

hogy értékelné azokat. 
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Magyarságkép Jacob Vogel "Vngrische Schlacht..." című eposzában és annak középkori latin 

forrásaiban 

 

Jacob Vogel (1584-1630) „Vngrische Schlacht…” című eposzában (Jena, 1626) a merseburgi csatát 

énekelte meg. Az eposz korabeli aktualitását a harmincéves háború dán szakaszának dessaui, illetve a 

Barenberg melletti Lutternél folyt csatája adta.  

Jacob Vogel merseburgi csatára vonatkozó általános, az eposzban megnevezett forrásai: ókori 

történetírások, mitológia, irodalom és retorika; az Ó- és Újszövetség; nyomtatásban megjelent 

évkönyvek, krónikák, történelemkönyvek, kézírásos hadi tekercsek, regiszterek, kozmográfiák, 

valamint egy több mint hatszáz éves innsbrucki hadi regiszter.  

Jacob Vogel a névregiszter után, illetve Hans von Rheinboldttal összefüggésben a 4. aktusban 

megemlítette Ernst von Brotuff merseburgi krónikáját. Szintén a 4. aktusban utalt a „Garzon: dort in 

Welschland” megnevezéssel Liutprandra. 

Vizkelety András és Veszprémy László szerint a nyugati latin történetíráson belül a merseburgi csata 

két alapvető forrása Liutprand „Antapodosis”, valamint Widukind „Res gestarum Saxonicarum libri 

III” című műve.    

Előadásom célja az eposzi magyarságkép imagológiai vizsgálata a fent említett két latin forrás 

magyarságábrázolásának vonatkozó szakaszaival való összevetésével, Radek Tünde Kosellecktől 

átvett ellentétes fogalompárjai (nyugati-keleti, keresztény-pogány, morális-amorális) alapján. 
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A kortárs gyermeklíra tanításának kérdései 

 

A 20. század végi, 21. század eleji gyermekirodalmi alkotások a posztmodern szövegtér részét képezik, így 

a didaktikus feldolgozási módszerektől eltérő értelmezési stratégiákat kívánnak meg. A pedagógiai 

gyakorlat számára dilemmát jelent, hogy a nyelvi és tematikai tabukat felrúgó korpusz milyen 

interpretációs gyakorlat mentén közvetíthető a gyermekek számára, illetve milyen típusú, narrato-poétikai 

sajátosságokkal rendelkező szövegek közül válogathat a befogadók számára. Különösen érzékeny a kortárs 

gyermeklíra tanórai közvetítése, hiszen a 20. század második felétől megjelenő esztétikai irányultságú 

beszédmódba betüremkedett a gyermeknyelvet imitáló, gyermeki maszkot öltő lírai én szólama. A roncsolt 

grammatikát, nyelvrontási eszközöket alkalmazó posztmodern gyermeklíra merőben eltávolodott a 

tradicionálisan gyermekirodalminak tartott, „tiszta nyelvhasználatot” és didaktikus funkciókat közvetítő 

beszédmódtól. Előadásomban a kortárs gyermeklíra tendenciáiba kínálok betekintést, és felvetem ezen 

szövegek közvetít(hetőség)ének lehetőségeit. 
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Párhuzamok a tudományban és az oktatásban 

 

A művészet, s benne az irodalom az ember érzéseinek, gondolatainak a képi és nyelvi kifejezőeszköze. 

Érzelmek, tapasztalatok cseréjének lehetünk tanúi, melyek átívelnek téren és időn. Az irodalmi mű az 

olvasáson keresztül jut el a megszólítottig. Az olvasás így nem csak egyszerű információszerzés, hanem a 

tapasztalás utáni vágyunk kielégítése. Ezáltal az oktatásra nagy felelősség hárul, mert jelentős szerepe van 

az olvasási szokások kialakításában. Az irodalomtudósnak tehát mindennél jobban oda kell figyelnie, hogy 

ne 19. századi módszerekkel tanítsa az irodalmat.  

Az olvasáskultúra milyensége tükrözi a társadalom tudatállapotát is. A szavakban kifejezett műalkotások 

mindig is termékeny hatással voltak más tudományterületekre, így a felelősségük közös. Kapcsolatuk 

akkor válhat gyümölcsözővé, ha kiegészítik és továbbgondolják egymást. A tudományos gondolkodás 

kialakítását, a problémamegoldó képesség fejlesztését kellene célul kitűzni az oktatás minden szintjén, 

melyhez segítséget nyújthatnak a tudománynépszerűsítő irodalom jeles képviselői és a populáris irodalom 

alkotásai egyaránt. Az iskolának tényközlő üzem helyett a kritikai gondolkodás fellegváraként kellene 

funkcionálnia.  

Vizsgálataimban a megértés fontosságát, a popkultúra létjogosultságát, a párhuzamos világok 

tudományterületeket átszövő és összekapcsoló mechanizmusát szövegvizsgálatokon keresztül kívánom 

bemutatni.  
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Matematika és természettudományi szekció 

 

Kreatív gondolkodás és módszerek a természettudományokban című alszekció 
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Előzetes tudás mérése 

 

Az egész életen át tartó tanulás mindennapossá válásával újra időszerű lett az előzetes tudás mérése. 

Újszerű értelmet kapott a fogalom. Az, hogy minek a megtanulására vagyunk képesek, mindenekelőtt 

attól függ, hogy mit tudunk már. Gondoljunk csak Vigotszkíj zónaelméletére, amely azt mondja ki, 

hogy az optimális fejlesztő hatások az aktuális fejlettség felett, egy meghatározott sávban vannak. A 

fogalomtanítás, a fogalmak egymásra épülése és fogalmi fejlődés folyamata egyaránt azt a 

tapasztalatot tükrözik, hogy a meglevő tudás képezi az alapját az újabb tanulásnak, és alapvetően 

meghatározza, mi az, amit erre az alapra fel lehet építeni. Tanító szakos hallgatókkal végzett 

felmérésemben azt vizsgáltam, hogy a tanulók rendelkeznek-e módszertan kurzus tananyagának 

megtanulásához szükséges előfeltételekkel, a megfelelő fogalmakkal, gondolkodási műveletekkel. 
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A kreatív matematikatanulás lehetőségei – a MiMa projekt tapasztalatai 

 

2013-ban indult öt ország matematika-didaktikai kutatóinak közreműködésével a Mathematics in the 

Making, a MiMa projekt, amelynek magyar elnevezése Kézműves Matematika.  (A projekt célja, 

hogy az alsó tagozatos tanulók számára olyan tananyagokat állítson össze és olyan módszertant 

dolgozzon ki, amely elősegíti érdeklődésük és matematikai kompetenciájuk erősödését, valamint  

szociális és civil  képességeik gazdagodását, és hogy ezáltal közreműködjön a tanulók esélyeinek 

növelésében mind az iskolában, mind az életben.) 

A projekt a matematikai tevékenység örömét kívánja nyújtani a gyerekeknek. A résztvevő országok 

(Anglia, Németország, Olaszország, Portugália és Magyarország) matematikatanítási jellemzői sok 

szempontból eltérnek, így a projekt következtetései is, az alapvető hasonlóságokon túl, eltérőek. 

Számunkra különösen fontos, hogy a gyerekek kézműves tevékenysége lehetővé tette a matematikai 

kompetenciák fejlődését, annak ellenére, hogy szóbeli és írásbeli kommunikációs képességeik 

általában elmaradtak a várakozásunktól. A MiMa projekt sajátossága, hogy a kézműves tevékenység a 

gyerekek munkáiból készült kiállítással zárul, ahol a ők a tárlatvezetők, így a kommunikációs 

képességeik is számottevően fejlődtek a munka során. 

A tárgyi reprezentáció előtérbe állítása a matematikai problémamegoldás és a kreatív 

matematikatanulás lehetőségét kínálta a gyerekeknek. A hátrányos helyzetű, az iskolában gyenge 



teljesítményt nyújtó tanulók is átélték a matematikai tevékenység örömét. A kiemelkedően tehetséges 

tanulók olyan matematikai összefüggéseket fedeztek föl, amelyekkel egyébként csak jóval később 

találkoztak volna.  
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From games to structures 

 

Zoltan Dienes the Hungarian origin mathematician and psychologist aimed at the renewal of 

mathematics teaching. He argued that teachers should promote the development of authentic 

mathematical thinking instead of teaching mathematical knowledge. The aim of teaching mathematics 

is the mental development of mathematical structures. For this purpose Dienes introduced games for 

children to gain mathematically relevant experiences. Through the accumulation of these experiences, 

argued Dienes, learners get to understand and represent the abstract mathematical structures. In the 

course of structure creation he emphasized the role of multiple embodiment of the abstract relations. 

In my presentation I follow Dienes in analyzing the process how the structures develop as well as 

reveal the further psychological highlights in the background that Dienes failed to reflect on. I think 

that the comprehension of mental structure creation leads us to better understanding of insight. 
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Játékokkal a természettudományokba 

 

A 80-as években a személyi számítógépek fénykorában az egyetlen széles körűen elterjedt 

programozási lehetősége az akkori számítógépeknek a számítástechnika oktatásban számtalan helyen 

bevezetett BASIC nyelv volt. 

A digitális rendszerek fejlődésével mára a hangsúly eltolódott inkább az informatikai alkalmazások 

irányába, így az információ-gyűjtés, feldolgozás, megjelenítés elsajátítása az oktatás célja. 

A természettudományok oktatása során az informatikai modell megalkotása a világ pontosabb, 

részletesebb számszerű leírása, kivételes lehetőséget adhat a részletek megismerésében, a diákok 

látásmódjának kiszélesítésében,. 

Az algoritmikus gondolkodásmód a tizenéves korban még könnyen elsajátítható. A huszonéves 

korban, a felsőoktatásban kezdeni a gondolkodás formálását már több nehézségbe ütközik. 

Ma az informatikai rendszerek elterjedésével újabbnál újabb programok, rendszerek válnak a 

gyermekek mindennapos játékszerévé. Ezek mélyebb megismerése megkívánja a programozásukat is. 

Így a játékok megalapozhatják a mai diákjaink algoritmikus gondolkodásának alapjait. Ilyen 

lehetőségeket biztosít ma a Lego Mindstorms robotrendszere, több térkép alapú játék, vagy a 



Minecraft is. 

A játékok izgalma olyan energiákat mozgat meg gyermekkorban, melynek céltudatos kihasználása a 

tehetséggondozás kivételes eszközévé válhat. 
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A jövőembere, avagy az önevolúció megjelenése fizikai 

 

„A jövőembere, avagy az önevolúció megjelenése fizikai világunkban”. Ezt a címet viseli előadásom 

melyben szeretnék beszámolni a 21. század nagy áttöréseiről az orvostudomány és a fizika területén. 

Olyan már- már hihetetlen fejlesztésekre és kutatásokra szeretném felhívni a figyelmet, amelyek 

sikeres megvalósítása alapjaiban változtatná meg ma ismert világunk jövőjét. Előadásomból kiderül, 

milyen lehetőségek rejlenek az önevolúció megvalósítására az elektronikus implantátumok 

segítségével. Az előadás sarkalatos pontja lesz az emberi agy és az internet kapcsolata. Az agyba 

ültethető mikrocsipek fejlesztési stádiumai. Szó lesz a művégtagok fejlesztéséről és az emberi bőr 

lehetséges szintetizálásáról. Beszámolok az első emberi fejátültetés tervezetéről és az eddigi kísérleti 

eredményekről. Bepillantást teszünk a nanotechnológia világába. Megtudhatják, mennyi betegséget 

gyógyíthatunk nanobotok segítségével. Megismerkedhetnek a gondolat erejével és a mesterséges 

telepátia kutatásának egyik vívmányával. Hová juthat az ember az Önevolúció révén? Képzeljen el 

egy világot, ahol nincsenek betegségek, nincsenek hibák, és a gondolat képes irányítani a tárgyakat.  

A jövő közelebb van, mint azt bárki gondolná 
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Hová vezet a mindent átszegő emberi kreativitás: jó és rossz irányú leleményesség a 

természettudományokban 

 

A tanulmány bemutatja, hogy a gondolkodás és kreativitás lehet divergens ugyan, de jó és rossz irányú 

is. Lehet csak látszólagosan jó irányultságú, ennek ellenére a mellékhatások végett több néha a kár, 

mint a haszon. A tudomány sok esetben túloz, és gyakran megesik, hogy nincs erkölcsi mércéje, 

amely meggyőződésem, hogy a filozófusokkal, egyházi vezetőkkel, környezetvédőkkel viszont 

megállapítható lehetne. Ehhez fontos lenne a múltbeli eseményeket analizálni. A korszerű matematika 

mára meg tudja állapítani a feladatmegoldásoknál, milyen jellegű a hiba. Voltak valódi hősök, akik 

nemet tudtak mondani akkor, ha észreve(-het)ték, hogy találmányukat rossz célokra fogják 

felhasználni. A puskaportól az atomrobbantásokig követhetőek a veszélyek; az üvegházhatás és a 

környezetvédelmi problémák megfontolt, megalapozott szakmabelileg elfogadható megoldásokat 

sürgetnek, hiszen az utánunk jövőknek erkölcsi kötelességünk élhető körülményeket biztosítani. 
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Elemi matematika tárgyak oktatása tanító- és óvóképző hallgatóknak 

 

Az SZTE JGYPK Matematika Szakcsoportjában 2014-től több, számomra új kurzust tartottam meg. 

Ezek közül az Elemi matematika tárgyról kívánok egy rövid beszámolót adni. Pontosabban, több 

Elemi matematika tárgyat tanítunk különféle hallgatóknak. Ilyen című kurzust hallgatnak az óvóképző 

szakon (többnyire) 3. félévben járó hallgatók, a tanító szakon 6. félévben járók, és a Matematika 

választható műveltségi terület háló-tervében a 3. félévben járók, illetve a régebbi háló-terv szerint 

haladók a 6. félévben. Ezen kurzusok tematikája különböző ugyan, de hasonló témakörök kerülnek 

feldolgozásra. Többnyire 3. osztályos matematikafeladatokat, versenyfeladatokat, és néhány több 

gondolkodást igénylő, de eleminek mondható feladatot oldunk meg a hallgatókkal. Beszámolok az év 

során feldolgozott témakörökről, tanítási módszerekről, a tapasztalatokról, az esetleges problémákról, 

valamint a tanítás hatékonyabbá tételének lehetőségéről is. 

 

 

Kulcsszavak: matematika, elemi matematika, tanítóképzés, óvóképzés, műveltségi terület 

 

 

Szabó Péter - Csontos Péter 

Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai csere János Kar  

 

 

A Holdvilágárok növényzeti képe 

 

A pilisi Holdvilágárok mélyén 25 méter magas sziklafal aljában felhagyott római kőbánya nyomaira 

bukkantak. A bánya alján kaptárfülkéket és rovásjeleket találtak a kutatók., bizonyítékaként annak, 

hogy a bányát valaha nomád nép is használta. A kőbánya előterében honfoglalás kori sírt találtak, 

egyesek itt feltételezik Árpád vezérünk sírját. A legújabb ásatások szerint a barlang környéke 

népvándorlás kori vagy későbbi áldozati hely volt. Ebben a szakrális környezetben vizsgáltuk 2015 

folyamán a flóra összetételét. A fajlisták összeállítása után vizsgáltuk ökológiai indexeik (Borhidi 

után) alapján a recens flóra képét Áttekintettük a talált fajok kultúrtörténeti és szakrális jelentés 

tartalmait. Nagy kérdés az, hogy a recens növénytani környezetből milyen következtetések vonhatók 

le napjainkra ill. az ezer évvel ezelőtti flóra képére. 

 

 

Kulcsszavak: Pilis, Holdvilágárok, flóra, ökológiai mutatók 

 

 



Barla Ferenc 
Széchenyi István Egyetem 

 

 

Besugárzott növényi magva csirázási képességének vizsgálata az év különböző hónapjaiban 

 

Növényi magvakat (Ipomea Tricolor) sugaraztunk be januárban kobalt besugárzó készülékkel. Azt 

vizsgáltuk, hogy egy év során, az év különböző hónapjaiban, hogyan változik csírázási képességük? 

Az idő haladtával,  a különböző hónapokban a besugárzás hatása milyen mértékben  érezteti hatását 

a csirázási képességre? "Felejtenek-e" a sugárzás hatásából? Igaz, hogy az év különböző szakaiban a 

csirázási képesség különböző intenzitású. Ezt figyelembe véve minden esetben kontroll csoportot is 

csiráztattunk. A magvak beáztatása után mindössze néhány napig követtük a csírahosszak alakulását. 

Ezen eredményeket grafikonon ábrázoltuk, s ebből vontuk le megállapításainkat. Előadásunk 

szervesen kapcsolódik az elmúlt három évben elhangzott előadásokhoz, amelyekben a besugárzott 

magvak csíraképességét más szempontok szerint vizsgáltuk. 

 

 

Kulcsszavak: besugárzás, növényi magvak, csiraképesség, év különböző szakai, kobalt 

besugárzó 

 

 

Molnár Zoltán 

Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 

 

 

A növények csodái 

 

Az emberiség egyre növekvő része válik városlakóvá és távolodik el a természettől, de ez nem jelenti 

azt, hogy eltávolodna a bioszférától. A környezet- és természetvédelem sokat foglalkozik az emberi 

tevékenység természetre gyakorolt hatásáról. Kevesebb szó esik arról, hogy az élő természetet, így a 

növényfajok is, milyen hatást fejtenek ki az emberiségre, azaz mit nyújtanak számunkra. Az ún. 

anyagi javak formájában maguk a növények értendők, amelyeket részben vagy egészben 

élelmiszerként vagy akár különféle ipari alapanyagokként felhasználunk. Kevesebb szó esik az ún. 

természeti szolgáltatásokról, amelyek közé sok olyan növényi tulajdonság beletartozik, amit az ember 

ma már mindennapos tevékenysége során használ. Miért tudnak növekedni-fejlődni árnyékban is 

növények? Miért zöld színű az öntözőcső? Hogyan „működnek” a rovarevő növények? Mire jó a 

vízlepergető levél? Honnan származik a tépőzár? Az előadásban a növények élete során 

megfigyelhető olyan jelenségekről lesz szó, amelyek hátterének megismerése az emberiség javát 

szolgálja. 

 

 

Kulcsszavak: Természeti szolgáltatás, fitokróm rendszer, rovarevő növények, Lotus-effektus, 

tépőzár 

 

 



Nagy György 

Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar 

 

A kísérletezés szerepe az ismeretelsajátítás folyamatában az általános iskola alsó tagozatán 

 

A kisiskolások természettudományos műveltsége vitathatatlan hatással bír a későbbi 

természettudományos tantárgyak iránti érdeklődés kialakulására, fenntartására. Sajnos az utóbbi évek 

mutatói ezen a téren jelentős visszaesést mutatnak. A 2012-es Pisa Összefoglaló jelentés, a 

nemzetközi természettudományos versenyeken elért eredmények, vagy a természettudományos tanár 

szakokra jelentkezők száma alátámasztja azt a tényt, hogy a középmezőnybe csúsztunk vissza a 

természettudományos műveltség területén. Előadásomban bemutatom, hogy a kísérletezés milyen 

szerepet játszik a természettudományos érdeklődés kialakulásában, fenntartásában, a tanulási-tanítási 

stratégiák közül melyek szolgálják legjobban a tudományos megismerést, a kísérletezés mely formái a 

leghatékonyabbak, a konstruktivista ismeretfeldolgozás hol érhető tetten a jelenleg alkalmazott 

kísérletezés módszertanában. 

 

Kulcsszavak: megismerési képesség, természettudományos megismerés, tanulói kísérlet, 

bemutató kísérlet 

 

 

Ungvári Máté, Dr. Fritz Péter 

Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori Iskola 

 

 

A civilizációs ártalmak legfőbb ellensége, a korrekciós edzés 

 

Kutatások bebizonyították, hogy az elmúlt negyven évben robbanásszerűen nőtt a 

mozgásszerv-rendszeri problémák előfordulása. Az idősebb korosztálynál és a sportolóknál a 

leginkább a boka sérül (rándulás, törés). Sérülés után nagy a valószínűsége a boka krónikus 

instabilitásának. A világ felnőtt népességének ~80%-a szenved krónikus ágyéki fájdalomtól. A térd és 

váll sérüléseinek a száma évről évre egyre inkább emelkedik. A civilizációs ártalmak ellensúlyozására 

egyre többen választanak maguknak valamilyen rekreációs elfoglaltságot. Sajnos a legtöbb edzéstípus 

súlyosbítja azokat a deformitásokat, melyek már kialakultak az ülő életmód következtében. A merev 

csípő hajlítókat csak tovább erősíti a futás, a mellizmokat erősíti a klasszikus ellenállásos, súlyzós 

edzés. A személyi edzésben egyre inkább kezd elterjedni egy új irányzat, a korrekciós edzés, mely a 

gyógytorna tartalmának és módszereinek egy részével segít a megfelelő testtartás kialakításában. Egy 

mozgás szervrendszeri sérülés, vagy a civilizációs ártalmak okozta problémákat könnyen enyhíthet, 

kijavíthat egy korrekciós edző. Egy jól felépített korrekciós gyakorlati kontinuum tartalmazza a 

probléma azonosítását, a probléma kiküszöbölését elméleti, végül gyakorlati szinten. A megfelelő 

tesztek elvégzése után gátló, nyújtó, aktiváló és integráló technikák alkalmazásával hatékonyan 

javítható a kialakult deformitás.  

 

 

Kulcsszavak: személyi edzés, gyógytorna, rekreáció, korrekciós edzés, egészség 

 

 



Szákovicsné Bérczy Dóra Judit 
Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel Pál Doktori Iskola 

 

 

Élmény és tanulás-lehetőségek egy nyári ökotáborban 

 

A vizsgálat célja az volt, hogy olyan környezet-, és természetvédelmi tábort alkossunk, melyben a 

gyerekek nem érzik a kötelező tanulást nap, mint nap. 15 általános iskolás felső tagozatos gyereket 

vittünk egy turnusban. A Balaton-felvidéket választottuk táborunk színhelyéül, mivel bővelkedik 

kulturális és természetvédelmi értékekben. A Tapolcai- Tavasbarlangot, és a Káli-medencét néztük 

meg.  A kutatás alapú tanulást, a heuretikus tanulást és Kagan módszereit ötvöztük. Minden nap két 

keréken tettük meg utunkat a látnivalókhoz, közben változatos feladatokat kaptak a gyerekek.  A 

tábor után pár héttel, iskolaidőben kérdőíves felmérést végeztünk. A tábori tapasztalatok és a felmérés 

is azt mutatta, hogy kettős célunk eredményt ért el. Új ismeretekkel bővült a gyerekek tudása, 

miközben életre szóló élményeket gyűjtöttek. 

 

 

Kulcsszavak: kutatás, együttműködés, csoportmunka, sport, környezetvédelem 

Lampert Bálint 
Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai csere János Kar  

 

 

A fenntarthatóságra nevelés támogató curriculum 

 

A 21. század kihívása a fenntartható fejlődés elveinek és gyakorlatának megvalósítása. Az új kultúra 

közvetítéséhez nélkülözhetetlen a tudomány és az oktatás összefogása, amely a pedagógia megújulását 

teszik szükségessé.  

Doktori kutatásom célja egy az iskolai és iskolán kívüli nevelő-oktató munkát jelentősen elősegítő 

curriculum tervezet összeállítása, amely a fenntarthatóság elveinek tanításához alternatív 

tananyagtartalmakat és módszertani kultúrát kínál.  

Az alternatív tanterv tartalmi kialakításában az új kerettanterv döntő befolyással bír, mert a korábbi 

gyakorlattól eltérően a kötelezően tanított tananyag 90%-át megszabja, ezáltal a pedagógusok korábbi 

szabadsága némiképp korlátozódott. A NAT 2012 és a kerettanterv elemzése alapján doktori 

munkámban a fejlesztés három irányát határoztam meg. Az első esetben a kötelezően megadott 

témakörök esetében a módszertani kultúra fejlesztése, és a fenntarthatósággal kapcsolatos tartalmakkal 

kiegészítése a cél. A második lehetőség olyan új, kiegészítő témák oktatási anyagként való 

összeállítása, amely kiegészítő tartalomként a 10%-os szabad időkeretben lesz a helyi tanterv része. A 

harmadik mód esetében a szűkös órakeret kibővítéséhez nélkülözhetetlen a tantárgyközi kapcsolatok 

megerősítése a cél. 

Előadásomban a doktori munkám gerincét adó tantervfejlesztést szeretném bemutatni a szekció 

keretein belül. 

 

 

Kulcsszavak: fenntarthatóság, környezeti nevelés, curriculum, NAT 2012 

 

 



Halbritter András Albert - Szabó Péter - Mátyás Izolda - Nemes Anita -Pauliczky Nóra 

Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai csere János Kar  

 

 

Régi és új iskolakertek az oktatásban, nevelésben 

 

Az iskolakertek a világ azon részén is reneszánszukat élik, ahol a társadalomnak csak néhány 

százaléka dolgozik a mezőgazdaságban. A jóléti társadalmakban elsősorban az egészséges táplálék 

iránti igény felkeltése a cél. Máshol a diákok speciális fejlesztési igénye. Szinte mindenhol megjelenik 

a fenntarthatóságra nevelés: az iskolakert nemcsak segít megismertetni a természetet, hanem felelős, 

gondozói magatartás kialakítását is szolgálja. Az iskolai oktátás-nevelés új módszereinek keresése is 

gyakran az iskolakertbe vezeti az új kihívásokra választ kereső pedagógust. Mint a kreativitás 

fejlesztésének egyik eszköze, szimbolikusan is teremtett világ: ezért ahányféle közreműködőt, 

annyiféle iskolakertet is találhatunk. Önmagán túlmutató, hogy az iskolások haszonnövényeket 

termesztenek: ezen ősi, alapvető emberi tevékenység beavat a világ rendjébe, tevékenykedtet, 

problémamegoldásra és munkára nevel, fejleszti az együttműködést, a közösségeket. Napi tapasztalata 

a pedagógusoknak: segít a tanulásban. 

 

 

Kulcsszavak: iskolakert, külső tanulási környezet, kertpedagógia, informális tanulás, 

környezeti nevelés 

 

 

Cseh Sándor  

Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar 

 

 

Emberiség és az éghajlat, azaz voltak-e, vannak-e, lesznek-e éghajlati menekültek?! 

   

Az ember életét társadalmi és természeti tényezők határozzák meg. Az előadásban a természeti 

tényezők közül a földtörténet skálán az éghajlat változások bemutatására kerül sor, nagyobb 

hangsúllyal a homo sapiens megjelenésének korától. A jelen és jövőt felölelő időszak a összefüggései 

az ember okozta globális méretű felmelegedésre irányulnak. A felmelegedés széleskörű 

következményei érintik azt a környezetet, amely az ember életteréül szolgál. Az élettér komfortját 

érintő szélsőségességek ellen védekező mechanizmusok egyik formája a vándorlás. A XXI. század 

elején már az ismert éghajlati szcenáriók függvényében nagy valószínűséggel meghatározhatóak azok 

a térségek, ahonnan az éghajlat migráció megindul, becsülhetők az éghajlati migránsok száma. A 

napjaink eseményeinek tükrében, amikor a más okozatú migráció nagymértékű, az éghajlati 

menekültek esetében legkevésbé határozhatók meg a vándorlás célpontjai és útvonalai. Jogi oldalról 

tekintve definiálásra vár az éghajlati menekült fogalom pontos gyakorlatban érvényesíthető 

meghatározása. 

 

 

Kulcsszavak: glaciális, interglaciális, globális felmelegedés, katasztrófák, éghajlati menekültek 



Művészeti szekció 
 

Kreativitás fejlesztése a művészettel című alszekció 
 

 

Császár Lilla 
Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Modell Divatiskolája, Iparművészeti, Ruha és Bőripari 

Szakközépiskolája és Szakiskolája, Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar 

 

 

KÉPesség-fejlesztés, vizuális nevelés az „új képkorszakban” 

 

W. J. Thomas Mitchell (1992) nyomán már a kilencvenes évektől picturial turn-ről, képi fordulatról 

beszélünk, az új médiatartalmakban egyértelműen látjuk a vizualitás szerepének, megjelenési 

mértékének további növekedését, a képek és mozgóképek, a világunkat és identitásunkat meghatározó 

képiség dominanciáját. A vizualitás uralta szociális interakció, a képi információk elképesztő áradata 

alakítja a fiatalok mindennapi vizuális közegét, amely alapvetően hat szemléletükre, formálja ízlésüket 

és egyben terepet és fórumot szolgáltat kreativitásuknak is. Az egyre intenzívebb médiafogyasztás és a 

digitalizáció elterjedése következtében a vizuális nyelv általánosan használt közlő nyelvvé lett, 

felértékelődött, ismerete és használata nélkülözhetetlenné vált. A vizualitás globalizációja, a 

képfogyasztási, képnézési szokások, a képekhez fűződő viszony változása, valamint új képi 

kifejezőeszközök megjelenése feldolgozást és értelmezést kíván és ezzel párhuzamosan a vizuális 

nevelés és a művészetpedagógia tartalmának és módszereinek újragondolását. 

 

 

Kulcsszavak: vizuális nevelés, vizuális kultúra, "új képkorszak" 

 

 

Bakos Tamás 

Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Tanító és Óvónőképző 

 

 

Bevezetés a képzőművészeti alkotás kreatív imitációjának módszertanába 

 

A képi alkotás jelentését formai megnyilvánulásain keresztül kínálja. A vizuális nyelvi minőségek 

sajátos személyre szabott alkalmazása (a stílus) a jelentés hordozója, e kettő együttesen (forma és 

jelentés) alkotja a képi tartalmat. Ez a vizuális sajátosság nyújtja a szemlélő számára azt a hatást, amit 

élményként értékelhetünk. Formát látunk, de szemléletet észlelünk. A forma győz meg minket a 

kifejezés erejéről, fontosságáról, aktualitásáról. A forma stiláris sajátosságainak értelmezésével jutunk 

el lassan a képi jelentéshez.. A kifejezési mód vizuális konvenciók alkotó által formált sajátos 

konstellációja.  Olvashatóságuk vizuális konvenciók sokrétű ismeretét tételezi fel. Meglehet olykor 

meghökkentő a látvány, mégis ha a használt konvenciókra irányítjuk figyelmünket, eljuthatunk a 

nekünk szóló jelentéshez, sőt manipulálhatjuk, magunkévá tehetjük a kép lényegét, kreatív 

imitációval. Vagyis stílust kifejezési módot tanulunk, és aki stílust, vizuális nyelvi sajátosságokat 

tanul, az jelentést tanul, jelentést ért és formál méghozzá az alkotás élményével. Vagyis magát az 

alkotó folyamatot sajátítja el az akadémikus rajztanulás előzményének mellőzésével. Amelyre most itt 

nincs is szükség. Következő példáink a kreatív műalkotás imitáció egy-egy gyakorlati megvalósulását 

szemléltetik a teljesség igénye nélkül. 

 

 

Kulcsszavak: műalkotás, imitáció, stílustanulás, kreativitás, parafrázis 



Dr. Géczi-Laskai Judit 
Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Tanító és Óvónőképző 

 

 

A Kézművesség c. - módszertani segédanyag bemutatása 

 

A tanítóképzésben a technika/életvitel/gyakorlat, ill. vizuális tárgykultúra együttes megjelenítésére 

vállalkozom a Kézművesség c. hiánypótló, új módszertani segédanyag bemutatásával. A kiindulási 

alapot a vizuális nevelés tárgy- és környezetkultúra szegmense, annak elméleti és gyakorlati 

vonatkozásai szolgáltatták, amely kiegészült a technika/életvitel/gyakorlat tárgyi kultúra, 

technológiák, termelés párhuzamaival.   

A két terület konkrét azonosságainak feltárására, az ún. közműveltségi tartalmak összehasonlításával 

kerül sor, fókuszálva a gyakorlati tevékenységekre, a befogadó és megismerő (elemző) szerepekre és 

az alkotási technikákra. Ez utóbbi szerves része az a fizikai anyag-, eszköz és technikai tárgyközeg, 

amely magát a képekkel prezentált kézműves produktumokat létrehozza.  

A tantárgy-pedagógiai alapvetések után - a releváns kerettantervben nóvumként megjelenő ún.  

kézműves intelligencia kapcsán -   az alsó tagozaton és az   5-6. évfolyamon tanítható 

néphagyományokat felelevenítő  kézművesség megvalósítható példáiból  válogattam, amelyek a 

vizuális- és technika órákon egyaránt és reálisan alkalmazhatók. 

 

 

Kulcsszavak: tárgy- és környezetkultúra,  tárgyi kultúra, technológiák, módszertani 

kiegészítés, releváns szakirodalom, kézművesség, néphagyomány, tantárgy-köziség, virtuális 

élmény/tevékenykedtetés     

 

 

Siposné Tavaszi Virág 

Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Tanító és Óvónőképző 

 

 

A környezet formai- és hangulati elemeinek inspirációs hatása 

 

Az ember szocializációjában, esztétikumokhoz való viszonyában három tényező releváns: a család, az 

iskola és a helyi társadalom. Jelen esettanulmány egy olyan civil kezdeményezés lebonyolítását 

kívánja bemutatni, melynek célja, egy városrész megújítása e három tényező aktív összefogásával. A 

budapesti Kult11 Egyesület ELEVEN Tavasz elnevezésű rendezvényének idei mottója a következő 

volt ennek érdekében: „ A design, a művészet, a kreativitás testközelbe hozása, bárki számára, 

élményalapon!”. Az esemény során olyan különböző pályázatokban vehettek részt az alkotók 

egyénileg vagy csoportosan, melynek folyamán tudatos, kreatív környezet- és közösségformálás is 

folyt. Esettanulmányomban legfőképpen a 6-24 éves korosztály számára kiírt Papír –Tér pályázat 

szervezését, lebonyolítását, a XI. kerületi galériák és üzlethelységek inspirációs forrásként való 

felhasználásának módját és tapasztalatait kívánom bemutatni. Ezen belül részletesebben szemléltetésre 

kerül egy másodikos osztály hét csapatának alkotófolyamata is, mely közben főként papírhulladékok 

felhasználásával, olyan homogén vagy színes plasztikákat, tárgyakat hoztak létre, melyekben a 

gondolkodás fluenciája, flexibilitása és originalitása rendkívül sokszínű módon jelenhetett meg. 

 

 

Kulcsszavak: inspiráció, környezetalakítás, kreatív alkotás, újrahasznosítás 

 

 

 



Szunyogh László 

Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar 

 

 

Zene inspirációjára történő képalkotás vizuális nevelési órán 

 

Előadásomban két esetet szeretnék bemutatni a vizuális nevelési órák gyakorlatából, amikor zene 

inspirációjára alkottunk képet. Az egyik zenemű Haydn: Teremtés című oratóriuma, a másik Ravel: 

Zongoraverseny bal kézre című műve. Két különböző évfolyamon és két különböző típusú vizuális 

nevelési órán alkottunk a zenék ihletésére. A Haydn művet módszertan órán illusztráltuk, Ravel 

zenéjét a Művészeti Stúdiumok keretében jelenítettük meg.  

A Vizuális Nevelés Tantárgypedagógiája órán azt modelleztük, hogyan segíthetünk a gyermekeknek, 

ha zeneművek illusztrálásra vállalkozunk. Milyen kapaszkodókat tudunk nyújtani a zene képi 

megjelenítéséhez a tanulóknak. A Ravel művel maguknak a hallgatóknak igyekeztem inspirációt 

nyújtani az alkotó munkához, az önkifejezéshez.  

Két különböző zenemű, két különböző megjelenítési szándék, mégis adódik közös tanulság az órákon 

született alkotásokat elemezve. Módszertani szempontból nagyon fontos, hogy a tanár viszonya a 

feladathoz, a feladat meghatározásának módja, kijelöli a megoldások módját. Kérdés, hogy mennyi 

alkotó szabadságot adunk neveltjeinknek? 

 

 

Kulcsszavak: vizuális nevelés, zene illusztrálása, Haydn, Ravel, módszertani elvek, alkotó 

szabadság 

 

 

 



Neveléstudományi szekció I.  

 

a) A tanító és tanítás művészete című alszekció 
 

Mikonya György 

Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem TÓK 

 

 

A kérdezés "gyönyörűsége" és a tanításművészet 

 

A neveléstudomány korábbi teoretikusai is felismerték a gyermeki kíváncsiság fenntartásának, 

élesztésének jelentőségét. Történelmi példákon keresztül mutatok rá ennek korai megjelenési 

formáira. Előadásom fő része a tanításművészeti módszer alkalmazásának kiindulópontjával a kreatív 

kérdésfeltevés és gondolkozás lehetséges megoldásaival foglalkozik. A tanításművészeti módszer 

természetes előzménye a „gyermeknyelv” néven ismert jelenség. Ilyen szempontból különösen 

érdekes fázis a beszédfejlődés kezdete, amikor számtalan új, sajátos belső logikára épülő 

szóképződmény keletkezik. Ugyanilyen fontos a természetes gyermeki kíváncsiság, amelynek az 

intenzitása életkori szakaszonként változik. A gyermeki – szinte minden életszférát felölelő - 

természetes rácsodálkozás képessége a szellemi fejlődés fontos és csak egy ideig létező képződménye. 

Az életkor előre haladtával, az iskolai élet diktálta gyors tempó következtében ez a képesség gyorsan 

elhalványul és sokszor csak a tanórát zavaró tényezőként van jelen. A tanításművészet magyar 

hagyományait Nagy László, Domokos Lászlóné Új Iskolája, Dienes Valéria, Öveges József és mások 

témára vonatkozó nézeteinek bemutatása jelenti. A nemzetközi gyakorlatból Tolsztoj szóművészete, 

Bergson intuitív pedagógiája, valamint a tanításművészeti módszer német teoretikusainak, azaz Martin 

Wagenschein-nek és tanítványainak a munkássága kerül említésre. 

 

 

Kulcsszavak: oktatási módszerek, motiváció, tanításművészet, kreativitás, kérdéstechnika 

 

 

Kovács Laura 

Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola 

 

 

Az alsó osztályos tanítók attitűdvizsgálata az innovációs tanulásszervezés bevezetése 

szempontjából 

 

Az innovációt, a szó hétköznapi értelmében általában olyan kontextusban használjuk, hogy az egyén, 

rendszer – egy adott helyzethez képest megújul, változtat valamit korábbi gyakorlatán. 

Az attitűd jelentése viszont ebben az esetben nagyon közel áll az innováció fogalmához, hiszen 

hozzáállás, viszonyulás valamihez, vagy valakihez. 

Kutatásom célja az oktatásfejlesztés köré fonódik, választ keresnék, a vajdasági, szabadkai 

közoktatásban történő változásokra a tanulásszervezés szempontjából, mely magába foglalja a 

szabadkán dolgozó alsó osztályos tanítók attitűdjét, felkészültségét az innovációs tanulásszervezés 

bevezetésére. Kutatásommal megtudhatnánk, vajon miért nem alkalmazzák az innovatív módokat a 

tanítás-tanulás folyamán, mire lenne szükség, ahhoz, hogy az oktatás színvonalát növelni tudjuk. A 

mai 21. századi gyerekeknek nem elég a frontális munka, változásokra van szükségük, hiszen a 

társadalom a világ is változik, így az oktatásnak is fejlődnie kell.  

 A kutatásban vajdasági alsó osztályos tanítók vesznek részt, úgy pályakezdő, mint már több éves 

tapasztalattal rendelkezők. Egyaránt jelen lesznek falusi és városi iskolákban dolgozó pedagógusok is. 



A felmérés kérdőívek formájában valósul meg a vajdasági magyar településeken. Összesen 50 tanító 

válaszol a feltett kérdésekre, öt városi és öt falusi iskolában. Majd az adatok összegzése az SPSS 

programban történik. 

 

 

Kulcsszavak: innováció, attitűd tanítók, tanulásszervezési módok, változás 

 

 

Ölvecky Edit 

Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra 

 

 

Tanítónői karriertörténet a Felvidéken a 20. század első felében 

 

Előadásom témája egy felvidéki tanítónői karriertörténet bemutatása Lénárt Ilona tanítónő úrnő 

példáján keresztül. Lénárt Ilona (1893-1974) a Nyitrai kerületbe tartozó Kisújfalu (Nová Vieska) 

község szülöttje. A község lakosainak döntő többségét a magyar nemzetiségűek teszik ki. A nemesi 

Lénárt család a mai napig köztiszteletnek örvend az említett községben. Előadásomban kitérek a 

tanítónőképzés helyzetére a vizsgált korban, a tanítónőképző iskolák intézményének bemutatására, a 

bennük alkalmazott tantervekre, valamint az intézményükre vonatkozó rendeletekre. Emellett 

bemutatom Lénárt Ilona életútját és pályafutását, hogyan járta be a ranglétra egyes fokait, s hogyan 

vetett véget a felfelé ívelő karriernek a Csehszlovákiában uralkodó politikai diktatúra, milyen 

változások következtek be a magyar nyelvű oktatás beszüntetése után az oktatásügyben, s miként 

hatott ez a tanítók életére, pályafutására. Kutatásomat korabeli dokumentumok (pl. tanítónői oklevél) 

fényképes másolatával igyekszem színesebbé és a hallgatók számára érthetővé tenni. 

 

 

Kulcsszavak: tanítónőképzés, Lénárt Ilona, Csehszlovákia, iskolai értesítők, tanügyi rendeletek 

 



Neveléstudományi szekció I.  
 

 

b) A gyógypedagógia múltja és jelene című alszekció 

 

Gróz Andrea 

Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar 

 

 

Szondi Lipót, a "lélek genetikusa" 

 

Szondi Lipót életművére, mint a a gyógypedagógia-történet jeles képviselőjére nem csupán 

historiográfiai szempontból összpontosítunk, hanem keressük a választ a nagy hatású tudós, 

koncepcióalkotó munkái nyomán olyan komplex interdiszciplináris kérdésekre, mint; "Hogyan válik 

az individuum emberré; Az emberré válás végállomása-e a szabad egzisztencia-választás szakasza..?" 

További sok üzenetet hordozó kérdéskört járunk körül, minthogy milyen módon valósulhat meg az 

agresszió legyőzése a szeretet és a humanizáció által; illetve összpontosítva a pedagógia tárgykörére, a 

nevelés intencióit helyezzük vizsgálatunk középpontjába. A téma megragadása abban az igazán 

optimista és előremutató értelmezési keretben történik, amit Szondi Lipótnak, a 19. század 

szülöttjének humanizmusa hat át, mely az EMBER-be vetett legmélyebb hitből táplálkozik. 

 

 

Kulcsszavak: alkotó ember, speciális gondolkodás fejlesztése, sorsépítés, karakter, 

humanizmus, egzisztencia-választás, hit, ön-, kollektív-, és emberbaráti szeretet 

 

 

Kozma Szabolcs 

Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar  

 

 

Eltérő fejlődés - indirekt fejlesztés 

 

A munkámban azt a vezérlőelvet követem, hogy többféle módszer együttes vagy egymás utáni 

alkalmazása esetén érhetjük el a legjobb eredményt. A mozgásos és szenzoros terápiák alapjait 

képezik annak, hogy érzékszerveink hatékonyan működjenek. Meghatározó, hogy hányféle 

információra tudunk odafigyelni, és miként tudjuk feldolgozni őket. A különböző modalitású ingerek 

egymásba való átfordítása, integrálása kiemelkedő jelentőségű a tanulási folyamat szempontjából. A 

kimeneti szakaszban, amelyben már megnyilvánul a teljesítmény, választ kapunk akár szóbeli, akár 

írásbeli vagy akár művészi alkotás formájában. Az érzékelés és észlelés, az emlékezet és a figyelem, a 

gondolkodás és a fantázia fejlesztésével indirekt módon segíthetjük a tanulási folyamatot. Az előadás 

elsősorban azt mutatja be, hogy miként valósítható meg, hogy a különböző fejlesztő és terápiás 

foglalkozásokon ne csupán a gyengébben funkcionáló képességek fejlesztésére koncentráljunk, hanem 

a magas színvonalú képességeket feltérképezve a “teljes agy” használatát is el tudjuk érni. 

 

 

Kulcsszavak: Képesség, Teljesítmény, Modalitás, Tevékenység, SNI, BTMN, Tehetség, 

Fogyatékosság, Kreativitás, Komplex személyiség, Életminőség, Esélyegyenlőség 

 

 



Neveléstudományi szekció I.  
 

 

c) Pedagógusképzés és pedagógus önképzés című alszekció 
 

Györe Géza 

Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar 

 

 

Osztatlan tanárképzés – hiányzó kurzusok 

 

Az előadás kiinduló kérdése az osztatlan tanárképzés elképzelése és az (aránylag rövid) idő alatt 

megvalósult eredményei. Így az osztatlan tanárképzés modelltantervét helyezzük a vizsgálata 

központjában, elsősorban a Pannon Egyetem képzését elemezzük, de kitekint a többi felsőoktatási 

intézmény gyakorlatára is.  Az előadás második részében a hiányzó, a konstruktív pedagógia sikeres 

alkalmazásához is elengedhetetlen ismeretek és kompetenciákról szól. Elsősorban az információs 

társadalom társadalomtudományi szempontú megismerése, a könyvtár- és internethasználat 

gyakorlatorientált, a szükséges elméleti, intézményrendszeri és a szükséges számítástechnikai 

ismeretek beemelésének fontosságáról szólunk. Külön részben foglalkozunk a pedagógiai informatika 

és a kultúratörténetnek a tanárképzésébe történő beemeléséről. Az előadás végén konkrét 

kurzustematikákon keresztül kerülnek bemutatásra a beemelendő kurzusok. 

 

 

Kulcsszavak: tanárképzés, pedagógiai informatika, könyvtár- és internethasználat, információs 

társadalom 

 

 

Poór Zoltán 

Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar 

 

 

A nemzetközi együttműködési projektek hatása a pedagógusok szemléletére és az általuk 

alkalmazott módszerekre 

 

Az előadás egy friss felmérés eredményeit mutatja be. A szerző arra volt kíváncsi, hogy az elmúlt 25 

évben megvalósult bi- és multilaterális pedagógiai együttműködési projektek milyen hatást 

gyakoroltak a nevelésben és oktatásban érintett szakemberekre. Vizsgálat tárgyát képezte a 

nyelvpedagógusok szakmai fejlődése, az idegen nyelvet beszélő más szakos pedagógusok hivatásbéli 

szemléletének változása, továbbá az alkalmazott módszertan gazdagodása. A szerző identifikálja 

azokat a pedagógiai megközelítéseket, módszereket és eljárásokat, amelyek egyértelműen a 

nemzetközi együttműködéseknek köszönhető váltak a hazai pedagógusok sajátjává. Szóba kerül 

továbbá az az irány és tartalom, amelyet a pedagógusképzésbe integráltunk már, illetve amelynek a 

fiatalok és pályatársak körében való bemutatására és bevezetésére lenne szükség. 

 

 

 

Kulcsszavak: kooperáció, pedagógusok önképzése, szemléletváltás, módszertani gazdagodás 

 

 



Neveléstudományi szekció II. 

  

a) Kreatív pedagógia és pedagógiai kreativitás című alszekció 
 

Szabó Krisztián 

Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar 

 

 

Szivárványerdő projekt a győrsági Fiáth János Tagiskolában 

 

A Szivárványerdő projekt központi célkitűzése az, hogy a tanuló legyen tudatos, a Földet védő, az 

emberi értékeket figyelembevevő, társas és globális gondolkodású, hazáját sokoldalúan ismerő 

EMBER. 

A művészet, a természetismeret és a néprajz hármas egységével megteremtettük a Szivárványerdő 

projektet, melyet az azonos elnevezésű szakkörben valósítottunk meg és elindultunk ezáltal a 

célkitűzés útján, illetve, hogy a gyermekek magabiztosabbá váljanak, hatékonyabban fel tudják 

dolgozni negatív élményeiket, fejlődjön együttműködési képességeik, környezettudatos és művészeti 

szemléletük is, és hogy lehetőséget kapjanak az önkifejezésre. 

A projekt gyakorlat, kutatás és iskolafejlesztés is egyben. Az empirikus megfigyeléseink azt mutatják, 

hogy a projekt időszerű, szükséges és sikeres is. A gyermekek kézügyessége, együttműködési 

képességeik fejlődött, tudásuk gyarapodott, emellett a hátrányos és tanulási nehézségekkel küzdő 

gyermekek integrációja is sikeres lett a programban. 

A Szivárványerdő stratégiája a projektoktatás, helyszíne pedig a győrsági általános iskola, ahol a 

projekt tábor és klub változata is megvalósításra került. 

A program iránt érdeklődő pedagógusokat konferencia keretében készítenénk fel a projekt 

alkalmazására. 

A Szivárványerdő reményeink szerint segítheti a felnövekvő generációt abban, hogy jobban szeressék 

és védjék a természetet. 

 

 

Kulcsszavak: projekt, Szivárványerdő, művészet, természetismeret, önkifejezés 

 

 

 

Sándor-Schmidt Barbara 

Pécsi Tudományegyetem "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola 

 

 

Kreatív Gyermekkor - Alternatív Pedagógiai Módszerek 

 

A kreativitás nélkülözhetetlen az óvodás korú gyermekek számára. Gyakorlati munkám során több 

kérdés is megfogalmazódott bennem, az óvodai nevelésben alkalmazott kreativitást fejlesztő 

stratégiák, intelligenciamérések, és azok megközelítésének, egy új, a többszörös intelligenciákat 

alkalmazó koncepcióban rejlő lehetőség, az egyéni és csoportos képességek feltárását, 

kibontakoztatása kapcsán. Az előadás célja, hogy a kutatás ezeket a kérdéseket megválaszolja, 

valamint a Montessori-módszer és a gardneri többszörös intelligenciák elmélete közötti 

összefüggéseket vizsgálja. Kutatásomat egy olyan óvodában végeztem, ahol a helyi óvodai nevelési 

program Montessori módszert alkalmaz. A két koncepciót összehasonlító szempontból figyelem meg, 

valamint a többszörös intelligenciák elmélete és gyakorlata óvodai adaptációjának lehetőségét 

vizsgálom. A kutatás gyakorlati keretét képezi az általam tervezett témahetek megvalósítása, amely a 



gardneri többszörös intelligenciák koncepción alapul, a megvalósításához pedig Montessori 

eszközöket alkalmaz. Megvalósításában 15 gyermek vett részt és két témahét öleli fel a 

tevékenységeket, minden nap más intelligencia megfigyelésével. Az előadással célom azt is 

bemutatni, hogy a gyermekek hogyan találnak rá új, ismeretlen, kreatív utakra. 

 

 

Kulcsszavak: óvodapedagógia, intelligencia, Montessori, Gardner, profil 

 

 

Vatai Éva 

"Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola 

 

 

Az ismétlődő tartalmak valamint az informális tanulás szerepe és jelentősége a tanításban 

 

A rengeteg tanításra és tanulásra fordított idő és energia mind elfecsérelté válhat, amennyiben nem 

alakul ki tartós és alkalmazható tudás a tanulónál. Az agykutatások és egyéb pszichológiai vizsgálatok 

eredményeit szem előtt tartva olyan módszereket csempészhetünk be az oktatásba, amelyekkel 

várhatóan jobb teljesítményt érünk majd el a befektetett munka függvényében. Ennek reményében 

alakultak ki a különböző aktív tanulási módszerek is. Kutatásunkban pedig az újra felidézés és az 

informális tanulás hatékonyságát szeretnénk kivizsgálni e téren. Feltételezésünk szerint tartósabbá és 

alkalmazhatóbbá válnak az elsajátított ismereteink, ha azokat bizonyos időközönként újból felidézzük. 

A szándékosan előidézett informális úton való tanulás alapfeltételének tartjuk az ismétlődést, tehát ezt 

a módszert nem különíthetjük el az előbbitől. Megkérdeztük a pedagógusokat, hogy milyen mértékben 

van jelen munkájukban az ismétlés és az informális úton való tanítás. Célcsoportunk az általános 

tanításban résztvevők, vagyis a 15 éves kor alatti gyermekekkel foglalkozó tanítók és tanárok voltak. 

Azon kevesekkel, akik pozitívan jeleztek vissza, mély interjút készítettünk eddigi tapasztalataikról. 
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Neveléstudományi szekció II. 

 

b) Jog és humanizmus a pedagógiában című alszekció 
 

 

Herczeg Rita 

Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 

 

 

A gyermekek jogi nevelése a mesék segítségével. 

 

Az OBDK gyermekjogi mesekönyveinek segítségével a meséken keresztül történő jogtudatosítás 

bemutatása. A mesék világa az mely közel áll a gyermekekhez, mely számukra érthető nyelven 

közvetíti azokat az alapvető ismereteket, melyek a mindennapi együttélés során elengedhetetlenek. A 

mesék a gyermekek életkori sajátosságaihoz illeszkednek, figyelembe veszik a nyelvi 

kompetenciájukat. Segítséget nyújtanak abban, hogy megtanulják, miképpen érvényesíthetik jogaikat 

anélkül, hogy mások jogát megsértenék. Információkat kapnak arról, hogy honnét kérhetnek 

segítséget, de megjelennek a kötelességeik is. Mesék mellé készített útmutató játékos feladatokat 

tartalmaz, mely a megszerzett ismeretek elmélyítését segíti. Segítséget nyújt abban, hogy egy-egy 

mesét milyen szituációban alkalmazhatunk. Az emberi méltóság tisztelete, hátrányos 

megkülönböztetés tilalma, tulajdonjog, bántalmazás tilalma mind megjelennek a mesékben, ahogy 

nap, mint nap mindannyiunk életében. 
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Társadalomtudományi szekció 

 

a) Pozitív gondolkodás és kreativitás az önmegvalósítás és életvezetés 

szolgálatában alszekció 

 
 

Bajner Mária 

Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 

 

 

Vigyázat, az ajtók záródnak! Globális alkalmazkodási képesség a munkaerőpiacon 

 

Mary Meeker, a világ egyik legismertebb piacelemzője a 2014‑ es jelentésében (New Internet Trends 

Presentation) azt állítja, hogy a 4 trillió dolláros globális oktatás inflációs ponthoz érkezett. Elindult 

egy mozgalom, rengeteg ötlettel, beruházással, hatalmas energiákkal és innovációval, amelyek nagy 

része abba az irányba megy, hogy áthidalja, vagy legalábbis csökkentse az elméleti oktatás és a valós 

tapasztalati tudás közötti szakadékot, és a diplomákat könnyebben eladhatóvá tegye. Mindez 

különösen nehéz globális gazdasági és szociális problémákkal terhelt időben történik. Egyrészt sok 

álláshoz nem szükséges felsőfokú végzettség, és később sem lesz az; másrészt a jobban fizetett, magas 

pozícióval kecsegtető állások legtöbbjénél a diploma jelenti a belépőt az előmenetelhez. A bárhol 

„eladható”, könnyen konvertálható, globális tudásgyárak által kibocsátott diplomára nagyobb az 

igény, mint valaha. De a türelmetlenség is nagyobb, mint valaha, mivel az „itt és most” generáció az 

azonnali lehetőségeket preferálja, és nem a lomha, becsontosodott rendszereket. Az előadás az 

kemény és puha készségeket (soft vs. hard skills), valamint a viták kereszttüzében álló liberal arts 

(kulturális, humán tudományok) dominanciáját járja körbe, miközben előre vetíti a financiális vagy a 

globális kompetencia megszerzésének kényszerét. 
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Ditrói Zoltán 

Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 

 

 

A közszolgálati rádió és az internet 

 

A 2000-es évek elején még egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy nem elég az, hogy elhangzik egy hír 

az adásban, azt le is kell írni, és fel kell tenni az internetre is. Akkoriban komoly harcot kellett 

folytatni, hogy elfogadják ezt a kollégák. Ma már ez nem kérdés, minden rádiósnak egyértelmű, akár 

kereskedelmi, akár közszolgálati médiánál dolgozik. Abban azonban megoszlanak a vélemények, 

hogy a közszolgálati rádió feladatai közül melyikeket és hogyan kell online is megjeleníteni? Van, aki 

szerint ez csak a tájékoztatásra vonatkozik, míg mások az ismeretterjesztő, szórakoztató, értékőrző 

funkciót is látni és hallani szeretnék. Érdemes megvizsgálni azt is, hogy hogyan fejlődött a 

hallgatókkal való kapcsolattartás és hol tart napjainkban? Honnan hová áramlik az információ? 

Adásból kerül ki a világhálóra, vagy fordítva: online-ból lesz on air? Előadásomban ezekre a 

kérdésekre keresem a válaszokat. 
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Nagy Angelika 

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 

 

 

Multikulturalizmus Európában: elmélet vs. gyakorlat 

 

Nyugat-Európában az 1970-80-as években megnövekedett az Európán kívüli országokból érkező 

vendégmunkások száma. A nagyvárosokban a különböző kultúrához, valláshoz tartozó etnikumok 

saját városrészeket alakítottak ki, ahol eltérő, gyakran egymással szembenálló érték- és normarendszer 

jelent meg. A kulturális, vallási szempontból sokszínűvé vált országokban a már kialakult társadalmi 

keretet konfliktusok kezdték fenyegetni (német – török; francia – arab ellentétek). 

A bipoláris világrend felbomlásával a nem nyugati társadalmak egyre inkább hangoztatni kezdték 

saját kulturális értékeiket elutasítva a nyugati értékrendszert. A sokcivilizációjú világban mély és 

veszélyes konfliktusok körvonalazódtak.  

A befogadó társadalmak a 70-es évektől a multikulturalizmus ideológiájában látták a probléma 

megoldását. Az ideológia lényege: tiszteletben tartani a másik kultúra szokásait, és segíteni fenntartani 

a sokszínűséget. 

Jelen előadásomban bemutatom a huntingtoni elmélet lényegét, kiemelve a keresztény és iszlám érték- 

és normarendszer fontos elemeit.   
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Ditrói Zoltán 

Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 

 

 

The regional media's chances – or in double squeeze in a competition 

 

The shallow observer may say even , that the regional media in Hungary is not worth to research , 

because it does not exist: Regional televisions and regional radio stations were abolished, real regional 

newspaper have not existed earlier. In spite of the fact ,that above sentences do not cover the real, full 

truth, it is worth to deal with these sentences a little bit more in depth. People who question the 

existence of regional media, usually support their statements with next arguments: There is no need 

for the regional media, because the national one can perform its task and functions, as the local one 

fulfils its role. The regional media cannot perform an actual regional task, or its standard is not good 

enough, or because it is not viable economically. In my work I would like to refute these statements. 

In Hungary the press and the media research emphasises mainly the market aspect, it aims at 

somewhat bigger audience, the statement of admission, just because of this cannot be considered for a 

scientific one.  That' s why I considered it important to focus on regional media in double squeeze - 

against the national one - and prove that it can be able to be competitive with local media. 
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Albert András 

Széchenyi István Egyetem 

 

Az Erdélyi fejedelemség nemzetközi elismertsége és közjogi helyzete a 17-18. századfordulós 

Európában 

 

 A 17. század második felében és a 18. század eleji Erdély alkotmánytörténetében I. Apafi Mihály 

uralkodása és Bethlen Miklós kancellár közjogi tevékenysége során keletkezett politikai röpiratok, az 

erdélyi államiság érdekében összehívott országgyűlések és békeszerződések sajátos színfoltjai voltak 

az adott erdélyi és egyben közép-keleti régió politikai időszakának.  Bethlen Miklós kancellár 

Apáczai Csere Jánosnak és Hugo Grotius államelméleti, politikai- és gazdaságpolitikai elképzeléseit 

tartva szem előtt, az Erdélyi Fejedelemség államiságának megerősítésén, belpolitikai stabilitásán majd 

a későbbiekben annak átmentésén fáradozott.   

       Az erdélyi államiság törékeny állapotáról szóló megállapítás realitását erősítette meg II. 

Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem Emlékirataiban.  A fejedelem csalódottságával hangot adott annak 

a reális felismerésnek, hogy a nagyhatalmaknak nem állt érdekében a magyarországi és az erdélyi 

szabadságharcot fegyveresen és politikailag támogatni a nemzetközi béketárgyalásokon való 

részvételét Erdélynek.   
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Csík György 
Tány, Szlovákia 

 

Tanítás és nevelés egy felvidéki református lelkész szemszögéből 

 

A XXI. század diákja nagy kihívással lép minden tanítani akaró tanár, tanító, pedagógus elé. Ám 

ugyanez fordítva is érvényes. A megváltozott társadalmi viszonyok közepette nagyon nagy 

igénybevételt jelent a pedagógus számára nemcsak pusztán a tanítás, hanem elsősorban a nevelés, 

mert a családból hozott hiányosságokat, deficitet is pótolni kell a diákok elé kiálló tanítónak, 

oktatónak. Ebben a nehéz és igényes munkában az utóbbi időben egyre inkább helyet kap a református 

lelkipásztor és a vallásoktató is. 

A lelkipásztor-tanító esetében még nehezebb és összetettebb dolog az igazodás mind az új pedagógiai 

módszerekhez, mind a tanítás és nevelés tartalmi részéhez. A társadalom toleranciaküszöbe ugyanis 

egyre inkább távolodik a keresztyéni erkölcs- és értékrendtől. A lelkipásztor egyre inkább 

„maradinak”, „vaskalaposnak” tűnik azzal a mondanivalóval és tartalommal, amit hite és 

meggyőződése szerint képvisel. Ehhez egy speciális adalékot jelet a kisebbségi közösségben működő 

lelkipásztor-tanítónak a nemzeti kisebbségi lét specifikuma. Előadásomban azokra a kérdésekre 

szeretnék sajátos választ adni, hogy: Mit jelent kettős kisebbségben élni és tanulni? Mit tanulhattunk 

meg az elmúlt majd negyed évszázad alatt ebben a feladatkörben? Milyen fontossággal bír a 

lelkipásztor személye a tanításban? 

 Konkrétan: egy református lelkipásztor szerepe egy felvidéki kis iskola életében. Megvizsgálom, 

hogy milyen tapasztalatok birtokába jutottunk ez alatt a majd 25 év alatt. 
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Eged Alice 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

 

Vallásoktatás a szekuláris állam keretei között Németországban 

 

A polgári társadalmak fejlődésének egyik legjellemzőbb eleme az állam és az egyház szétválasztása. 

Ez együtt járt az oktatás hitéleti semlegességének erősödésével. A Német Szövetségi Köztársaság 

1949-ben megalkotott Alaptörvényének 7. cikkelye rögzíti, hogy a vallásoktatás rendes tantárgyként 

szerepel az állami oktatásban. A vallásoktatást a vallási közösségek alapelveinek megfelelően kell 

szervezni és folytatni, de az állam felügyeleti joga mindeközben nem sérülhet, ugyanis az oktatsásügy 

egésze állami ellenőrzés alatt áll. Az ún. Brémai záradék azonban lehetővé teszi, hogy a 7. cikkely (3) 

bekezdését meghatározott német tagállamok ne alkalmazzák. Az előadás végigkíséri 1919-től a 

vallásoktatás szabályozását Németországban, különös tekintettel az 1949 utáni szakaszra, és 

betekintést nyújt az egyes tartományok sajátos szabályozási gyakorlatába. 
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Kmeczkó Szilárd 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

 

 

A gépekről szóló kultúrkritikai diskurzus egy lehetséges alternatívája 

 

Kétség sem férhet hozzá, hogy a gépekre vagyunk utalva léten-nyomon. A "gép" szót hallva azonban 

inkább az ipari társadalmak korának gépeire gondolunk, s nem a korszerű infokommunikációs 

eszközeinkre, amelyek átalakították az eszközhasználati, ezzel együtt pedig az olvasási, az 

időgazdálkodási szokásainkat is. A gépekhez fűződő viszonyban beállt változás szellemi folyamatnak 

tekinthető, miként a géphasználatban az elgépiesedés és mechanizálódás folyamatait meglátó 

kultúrkritikai diskurzus is állítja. Ennek a diskurzusnak markáns képviselője Molnár Tamás, akinek az 

álláspontját együtt mutatom be Polányi Mihály gépekről szóló gondolataival, melyek egyike, hogy a 

gépi működést látja meg az élőlények evolúciós teljesítményeiben is. Polányi a gépi működést nyitott 

végű folyamatnak tekinti, hiszen az élet megjelenését a kezdeti állapotból való kiemelkedésként 

(emergencia) értelmezi. Bár Polányi az írásaiban gyakorta súlyos kultúrkritikai gondolatokat 

fogalmaz, a gépekről szólván nem így tesz. 
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Lanczendorfer Zsuzsanna 

Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai csere János Kar 

 

 

Túlélési stratégiák a népi kultúrában 

 

 Az előadás során a hallgatóság betekintést nyerhet a magyar paraszti kultúra fizikai és lelki 

túlélési lehetőségeibe, a régi közösségek védő szerepébe. Megismerhetik a népköltészet azon 

alkotásait, amelyek átsegíthetnek krízis helyzeteken és lelki traumákon (népdal, keserves, népballada, 

népmese.) Szeretnék arra is rávilágítani, hogy a népköltészeti alkotások használatával hogyan tudjuk 

segíteni még napjainkban is, a reményvesztett embereket (meseterápia, zeneterápia.) Ismertetem 

azokat a régi paraszti kultúrában fellelhető cselekvéseket, szokásokat, technikákat, tabukat, amelyek 

megóvtak a rossz döntésektől (pl. öngyilkosság), deviáns magatartásoktól.  
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Társadalomtudományi szekció 

 

b) Új szemléletmódok és tartalmak a kultúraközvetítés területén alszekció 

 
 

Trunkos Ildikó - Bencsik Andrea 

Széchenyi István Egyetem Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 

 

 

Időskori tanulás: az önmegvalósítás kiváló eszköze 

 

Az élethosszig tartó tanulást Ostiguy és mtsai (1997/1998) egyszerre tartják jognak és szükségletnek. 

Az erre indíttatást adó tényezők közé a szerzők a következőket sorolják: értelmes elfoglaltság az 

otthonon kívül, érdeklődési körben szerzett tudás elmélyítése, intellektuális stimuláció, találkozási 

lehetőség másokkal. 

Úgy véljük, az időskori tanulás mindenképpen az önmegvalósítás egy formája lehet, tehát kielégítheti 

az oly fontossá váló igényt személyiségünk kibontakoztatására. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 

mind a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők, mind azok, akik aktív életükben szellemi munkát 

végeztek, szívesebben fognak tanulásba, jobban vágynak az addigi ismereteik gyarapítására, akkor is, 

amikor gazdaságilag már nem aktívak. Természetesen az sem ritka, hogy valaki egyáltalán nem 

gondolja, hogy új ismeretek szerzésével kellene eltöltenie a szabadidejét. Az is lehet, hogy nincs a 

környezetében lehetőség, vagy ha mégis, nem foglalkozik vele, átsiklik rajta. Ilyen esetekben is 

kiemelten fontos volna az érdeklődés felkeltése, hiszen nem elég a lehetőségek megteremtése – nálunk 

erről sajnos egyelőre nincs szó –, de minden életkorban fel kell ébreszteni a tanulási szándékot, arra 

motiválni kell. 
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Faragó László 

Kaposvári Egyetem 

 
 

Kultúraközvetítő közösségi terek 
 

Rákényszerülnek a fiatal felnőttek, hogy életük nagy részét a valós tér mellett a virtuális 

közösségekben éljék. Nagyságrendekkel kibővült az a felület – a tíz-húsz évvel ezelőttihez képest, 

amit egy fiatal felnőtt ma bejárhat az „okoseszközeivel”. Szinte kivétel nélkül ki is használják a 

lehetőségeket: érdeklődnek, kutatnak és nyomokat hagynak. A posztolt tartalmak: fotók, videók és 

szövegek lehetnek saját anyagok és közvetített tartalmak. Mindkettő esetében tetten érhető az értékes 

tartalom előállítása, továbbítása, ergo a kultúraközvetítés színtere. Véleményem szerint ez a folyamat 

– mint ahogy a térben és időben aktív online virtuális jelenlét a mediatizált kapcsolatok jellemzőit 

mutatják. A mediatizált kapcsolatok pedig egy viszonylag stabilan rögzített kapcsolati háló, kapcsolati 

mátrix mentén szerveződnek, amelynek pontjai bővíthetők, de már sokkal nehezebb visszabontani 

ezeket. Mindebből következik, hogy valóban jó esély van az értékes kulturális tartalmak 

megjelenítésére és továbbítására, sőt egyfajta ellenőrzésére is, amelyet az utcanyilvánosság tagjai, 

aktív és tudatos szájberpolgárként valósíthatnak meg. Egy médianomád fiatal részese lehet a 

kultúraközvetítésnek? A tapasztalati úton megfigyelt jelenségeket teoretikus megközelítéssel 

próbálom igazolni, adott esetben cáfolni. 
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Visztenvelt Andrea 

Szent István Egyetem 

 

 

Aluliskolázottak a felnőttképzésben 

 

Magyarországon jelenleg több mint 338 ezer regisztrált álláskeresőt tart nyilván a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat, akik között szakképzetlennek minősül 173.258 fő (2015. augusztus- NFSZ). 

Kutatások bizonyítják, hogy az álláskereséssel eltöltött idő hosszabb azoknál a csoportoknál, akik 

alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, így ők gyakran a tartós munkanélküliek táborához 

tartozva akár évekre is kiszorulnak a nyílit munkaerő- piacról. Ezek a személyek a felnőttképzés 

rendszerébe belépve új esélyeket kaphatnak, foglalkoztatásuk akadályának ledöntése lehet egy új 

szakma elsajátítása. A képzésük azonban különböző, sokszor újszerű módszereket, eszközöket 

igényelne, hiszen tanulási motivációik, mentális képességeik nem hasonlíthatóak össze a közép, vagy 

felsőfokú végzettségű, a felnőttképzésbe önként belépő tanulókéhoz. E kutatásban az aluliskolázott 

célcsoport azon igényeit mértük fel, amelyek a tanulási folyamat megkönnyítéséhez, a 

lemorzsolódásuk csökkentéséhez kapcsolódnak, s melyek megismerése révén definiálható egy újszerű 

tanulás módszertani repertoár, amelyben jelentős szerepe van a konstruktivizmusnak. 
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Állami mecenatúra és művészetpolitika 

 

A mindenkori hatalom a művészeteket gyakran használja saját reprezentációjára, legitimitása (gyakran 

csak vélt) erősítésére. Ennek érdekében a mecénás szerepét is vállalja, állami megrendelésekkel, 

megjelenési lehetőségek biztosításával támogatja azokat, akik kultúrpolitikáját elfogadják, s 

megfelelnek a kialakított művészetpolitikai elvárásoknak. Örök kérdés ugyanakkor: érvényesülhet-e a 

hatalom ízlésének, ideológiájának megfelelve a művészi szabadság? Meddig tart a művészet 

autonómiája? Az előadás ebben a kontextusban vizsgálja a húszas évek klebelsbergi 

művészetpolitikáját, a Kádár-korszak Aczél György által kialakított, a támogatás – tűrés - tiltás által 

behatárolt gyakorlatát, illetve rendszerváltás utáni ilyen irányú törekvéseket. Kísérletet teszünk arra, 

hogy összehasonlító elemzés keretében kimutassuk a hasonlóságokat és a különbségeket, s azokat az 

összefüggéseket, melyek ennek tükrében befolyásolják az adott korszak kultúra- és 

művészetközvetítési tendenciáit.   
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Interkulturális kommunikáció - avagy a tömegkultúra dicsérete 

 

A kultúrák közötti párbeszéd és/vagy mediáció napjaink egyik legégetőbb kérdése. Elég-e vajon 

tökéletesen birtokolni bármely nyelvet ahhoz, hogy képesek legyünk az információcserére? 

Tanulható-e bármely „idegen” kultúra? Előadásomban azt vizsgálom, hogy lehetséges-e a nemzeti 

kultúrák közötti teljes és egyértelmű kommunikáció, az ún. kulturális vakság és az – akár vallási, akár 

politikai – intolerancia miként hat az interkulturális kommunikációra. Feltételezem, hogy a 21. század 

hálózatossága, a globális folyamatok kiteljesedése újfajta nyelvhasználatot, újfajta kulturális entitások 

kialakulását hozza magával, amiből az is következik, hogy a „közös, globális anyanyelv”, ill. az egyre 

inkább közös, globális kulturális tapasztalattá váló tömegkulturális termékek alapjaiban határozhatják 

meg a kultúrák között párbeszédet. A törésvonalak – megítélésem szerint – már nem a nemzeti/vallási 

paradigmák, sokkal inkább a kulturális regiszterek (magaskultúra/tömegkultúra) mentén rajzolódnak 

ki. Példákkal igyekszem bizonyítani, hogy a közös kulturális tapasztalat tompíthatja azokat a 

feszültségeket, amelyek az elmúlt hónapok kataklizmáiból adódtak. 
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Regionális média szerepe az egészségnevelésben 

 

A vizsgálatot Csorna és környékén végeztem, az általam vezetett regionális televízió képújságán 

megjelentetett kérdőív felhasználásával (n=103; (nn=67); (nf=36); (46±2,78). A „Gallup” Intézet által 

összeállított kérdőívet módosítottam, illetve a kérdőív egyik kérdéscsoportját használtam fel. A 

kitöltött kérdőíveket „Statisztika for Windows” 12.0. programba rögzítettem. 

Eredmények  

A vizsgáltak iskolai végzettsége döntően középfokú szakirányú volt, munkájukat nagy százalékban 

vállalkozóként végzik. A válaszadók közel 60% -a érintett mentális problémákban (magányosság, 

depresszív viselkedés, stb.). Ezekkel párhuzamosan megjelennek fiziológiás diszfunkciók is (magas 

vérnyomás, ízületi-és izomfájdalmak is).  

Következtetések 
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Turizmus a jövő gazdasági ágazata alszekció 

 

 

 

Dr. Darabos Ferenc 

Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar  

 

 

A falusi turizmus technológiai fejlesztésének lehetőségei Alcím: Esettanulmány térségi 

turisztikai kártyarendszer kialakításáról a Pannónia Kincse Leader Egyesület településein 

 

 

2015-ben a Győr - Moson – Sopron Megyei Falusi turizmus Egyesület kezdeményezése alapján 

Győr-Moson - Sopron megye két Leader térségében felmérésre kerültek a szálláshelyek és turisztikai 

szolgáltatók a turisztikai innováció lehetőségei vonatkozásában. Jelen publikáció az érintett 

szereplőkkel folytatott primer workshopok eredményeit elemzi a Pannónia Kincse Leader Egyesület 

által lefedett térségben. Azt vizsgáltam továbbá, hogy a vizsgált terület a vendégforgalmi adatok 

alapján, hol helyezkedik el a régió turizmusában. A turisztikai desztináció-analízis pedig rávilágít az 

erősségekre, a gyenge pontokra; valamint választ keres a lehetőségekre és felhívja a figyelmet a 

veszélyes hiányosságokra. A tanulmányzáró részében, konklúzióként kitérek egy turisztikai 

kártyarendszer, mint térségi marketing eszköz bevezetési módszereinek elemzésére. 
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Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola - Győr Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

 

 

Hatásvizsgálat a városi hírnév és a vállalati hírnév között Győr városa és az Audi Hungaria 

Motor Kft. egymásra gyakorolt hatása  

Publikációm az Ausztria turizmusával foglakozó szisztematikusan egymásra épülő tanulmányaim, Ahogy 

a fogyasztási javak piacán versenyfutás zajlik a fogyasztókért, úgy versenyeznek a harmadik évezred 

városai a lakosokért, befektetőkért, nagyvállalatokért, turistákért. E versenyfutásban nagy fegyvertény a 

város imázsa, jó hírneve, reputációja, ezek tudatos alakítása. Győr, a dinamikusan fejlődő város gazdasága 

többszöri modellváltás után az autóiparra épül, fő pillére a városban telephelyet alapító, jelentős 

nemzetközi nagyvállalat, az Audi Hungaria Motor Kft. (AHM). Kutatásunk során a város, valamint a 

járműipari vállalat egyik fontos érintett csoportjának kérdőíves megkérdezésével arra kerestük a választ, 

milyen hatással van az AHM Győr városának megítélésére. A fentiek alapján az előadás célja - a 

szakirodalmi háttér feltárásán túl - annak bemutatása, hogy hat egymás megítélésre a telephely és a 

letelepedett vállalat a befektetői csoport véleménye alapján.  
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Jakab Petra 

Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola - Győr Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

 

 

Die Auswirkung der AHM auf den Tourismus von Győr 

 

Wie auf dem Markt der Konsumgüter um die Konsumer, so gibt es einen ähnlichen Wettlauf unter den 

Städten des 3. Jahrtausends um die Bewohner, qualifizierte Arbeitskraft, Investoren, 

Großunternehmen, Touristen. Bei diesem Wettbewerb steht ihnen ein bedeutender Wettbewerbsvorteil 

zur Verfügung: das positive Imagebild, die gute Reputation der Stadt, deren bewusste Gestaltung. 

Győr ist eine Stadt mit dynamischer Entwicklung, die Wirtschaft der Siedlung basiert nach 

mehrmaligen Modellwechseln auf der Automobilindustrie, wobei der Hauptpfeiler die ungarische 

Niederlassung des deutschen Großunternehmens der Audi AG ist. Die Audi Hungaria Motor Kft. übt 

ihre Wirkung in zahlreichen Bereichen im Leben der Stadt aus. In der Präsentation versuche ich die 

Auswirkungen im Tourismus von Győr vorzustellen. 
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A vendéglátóegységek forgalmának változása  a kiskereskedelmi egységek vasárnapi 

munkavégzési tilalmának hatására  

 

2014. december 30-án hirdették ki a 2014. évi CII. törvényt a kiskereskedelmi szektorban történő 

vasárnapi munkavégzés tilalmáról, amely 2015. március 15-én lépett hatályba. A törvény hatását a 

kiskereskedelmi szektorra vonatkozóan sokan vizsgálták és vizsgálják. Érdemes azonban 

elgondolkodni azon is, hogy más gazdasági szektorokban észrevehető-e valamilyen változás a törvény 

életbe lépését követően, illetve az elmúlt 6 hónapban volt-e látható, érzékelhető pozitív vagy negatív 

hatása a kiskereskedelmi üzletek zárva tartásának. Tanulmányunkban a vasárnapi zárva tartás 

vendéglátó ipari egységekre – elsősorban éttermekre – gyakorolt hatását mutatjuk be, amely a 

szekunder adatok elemzése mellett primer kutatásra épül. Primer kutatásunkban a keresleti oldal 

fogyasztói magatartásának esetleges változását, illetve a törvény kínálati oldalra gyakorolt hatást 

vizsgáljuk. További kérdésünk, hogy történt-e a vendéglátás szektor marketingtevékenységében 

változás a törvény hatására, illetve az éttermekbe járó fogyasztók étteremlátogatási szokásai 

változtak-e a törvény hatására. 
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Turizmusfejlesztés Romániában 2007-2013 és 2014-2020 metszéspontján 

 

A turisztikai ágazat fejlesztése/fejlődése Romániaban is, akárcsak a térség többi országában, központi 

téma a tudományos- és közbeszédben egyaránt. Előadásom a 2007-2013-as és a 2014-2020-as 

programozási időszakok metszéspontján vizsgálja a turisztikai fejlesztési lehetőségeket az Európa 

Uniós finanszírozások tükrében.  Célom a két költségvetési időszak nyújtotta finanszírozási 

lehetőségek rövid bemutatásán túl a probléma tágabb kontextualizálása és megvitatása, amelynek 

során a következő kutatási kérdésekre keresem a választ:  

- a szektoriális prioritások fényében milyen súlya van Románia fejlesztési stratégiájában az 

idegenforgalmi ágazat fejlesztésének;  

- mit mutatnak a számok, azaz milyen tanulságokkal zárulhat Romániában a 2007-2013-as 

időszak;  

- milyen mértékben sikerült kiküszöbölni – legalábbis a tervezés fázisában – az esetleges 

buktatókat a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan; a globális kihívások kettősége – 

felzárkózás/fejlesztés versus értékmegőrzés – hogyan csapódik le a célirányos 

támogatásokban? 
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A városi turizmus gazdasági hatásai – különös tekintettel Győrre 

 

A városok kialakulásuk óta az egyik legkeresettebb turisztikai célterületek a koncentráltan jelenlévő 

szabadidős infrastruktúra, attrakciók és a vonzerők összességének köszönhetően. Ashworth szerint a 

városi turizmus egy speciális megjelenési formája az idegenforgalomnak, és egy integrált, 

tradicionális és sajátságos része a városi életnek [Ashworth, 1989]. Ahogy a városban lakók 

szabadideje és a pihenési szükséglete növekedett, úgy épültek a szabadidős, szórakozási és kulturális 

létesítmények. Mára a városokban minden feltétel adott arra, hogy a turisták legkülönbözőbb igényeit 

kielégítse, rendelkezik minden olyan létesítménnyel és infrastruktúrával, mely a szabadidő hasznos 

eltöltéséhez, a pihenéshez, a kikapcsolódáshoz, élmények begyűjtéséhez hozzájárul.  

A városi turizmus jelentősége fokozatosan hazánkban is felértékelődik, egyre élesebb a verseny a 

városi desztinációk között. A turizmusból származó növekvő bevételek az idegenforgalomhoz 

kapcsolódó további fejlesztésekre, bővítésekre inspirálják a városokat, melynek következtében 

Győrben is a turizmus egyre fontosabb gazdasági tényezővé válik. 
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Az egészségturizmus piaci szegmentációja 

 

A kutatás összegzi a magyar és a külföldi egészségturizmushoz kapcsolódó piaci szegmentációra 

kiterjedő főbb tanulmányokat. Az egészségturizmusban résztvevők jellemzőinek és motivációinak 

ismerete révén kirajzolódnak az ágazat trendjei. A kutatás további részeként rétegzett mintavétel 

történt az Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia magyarországi fürdők kategorizálása 

alapján. A vizsgált sokaság a Nyugat-dunántúli fürdőket jelenti és az eredmények, valamint a 

megállapítások ennek a régiónak a vonatkozásában tekinthetőek alátámasztottnak. Mivel a mintavételi 

helyszínek többgenerációs fürdőhelyek, ezért a megkérdezettek körében is analizálhatóvá vált az 

egészségturizmus piaci szegmentációja. Az empirikus kutatás eredménye megteremti az 

egészségturizmus piaci szegmentációjának újragondolási lehetőségét. 
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Győr-Moson-Sopron megye szállodaipara 

 

Győr-Moson-Sopron megye, már évtizedek óta az egyik legfejlettebb megyének számít 

Magyarországon, a legfontosabb gazdasági és társadalmi adatai, mutatószámai alapján.   

A megyének, elsősorban kedvező földrajzi elhelyezkedése miatt, nagyon jók a turisztikai adottságai is, 

annak ellenére, hogy területének legnagyobb része síkság, és a Kisalföldön viszonylag kevés, 

természet alkotta turisztikai vonzerő található. 

A megye három legnagyobb városának, Győrnek, Sopronnak és Mosonmagyaróvárnak is  

nagyon különbözőek az adottságai, gazdasági és turisztikai szempontból egyaránt. 

Győr elsősorban az üzleti és kulturális turizmusának, Sopron a szabadidős és konferencia 

turizmusának, míg Mosonmagyaróvár az egészségturizmusának köszönhetően bonyolít le jelentős 

vendégforgalmat szállodáiban, más kategóriájú szálláshelyein, vendéglátó és szolgáltató helyein.     

A tanulmány, a turizmuson belül, elemzi a megye szállodaiparát, annak területi és strukturális 

adottságait, a legfontosabb turisztikai szakmai mutatószámait, más megyékhez és az országos 

adatokhoz viszonyítva. 
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Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar 

 

 

A magyar halfogasztási szokások  

 

A halfogyasztás vizsgálata ismét előtérbe került hazánkban az egészséges, kiegyensúlyozott 

táplálkozás kapcsán. Országos kampány indult annak érdekében, hogy minél többen és minél 

gyakrabban együnk halból készült ételeket, ez ne csak az adventi időszakra korlátozódjon. 

 Munkánkban azt vizsgáljuk, hogy a halfogyasztás milyen szerepet tölt be az emberek táplálkozási 

szokásaiban, különös tekintettel az éttermi halfogyasztási szokásokra. A témát szekunder és primer 

kutatásokkal elemeztük. A primer kutatásunk kettő részből állt, az egyik részben kvalitatív (kérdőíves) 

kutatást végeztünk, amelyek segítségével támasztottuk alá kutatási kérdéseink helytállóságát. A másik 

részben strukturált interjúkat készítettünk a vendéglátó üzletek vezetőivel. Kutatásunk eredményeit 

felhasználhatják az F&B managerek, akik az új éttermi kínálatukat ennek megfelelően igazíthatják, és 

különböző marketing akciókkal pedig támogatják ezt a szegmenset. 
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Forintosítási lehetőségek 

 

Tanulmányom célja, hogy átfogó elemzésként szolgáljon a lakossági devizahitelek alakulását, azok 

deviza és hiteltípus szerinti összetételét tekintve. Ezen túlmenően ki kívánok térni a magyarországi 

bankok tulajdonosi szerkezetére és az egyes devizahitelek átváltását célzó megoldásokra. Mivel a 

mindenkori kormányzás részéről 2011 óta igen erőteljes a törekvés arra nézve, hogy a lakosság idegen 

devizában való eladósodottságát minimálisra csökkentsék. A téma egy aktuális problémát dolgoz fel, 

mely végbemenetele napjainkban zajlik, hiszen már elkezdődött a devizahitelek törlesztéseinek 

forintra számolása. A Magyar Nemzeti Bank által publikált hiteladatok alapján látható, hogy 2014 év 

végén a lakossági jelzáloghitel állomány 54%-a devizában (ezen belül 48% svájci frankban) áll fenn. 

A háztartási szektor lakáscélú deviza jelzáloghitel termékekkel van eladósodva, mely igen megnöveli 

a szektor árfolyam érzékenységét. Át kívánom tekinteni az egyes deviza hitel állományt csökkentő 

lehetőségeket és ezen áttekintés eredményeként meg kívánom határozni ezen lehetőségek előnyeit és 

gyenge pontjait. Az átváltási lehetőségekből és az egyes programok nyújtotta kedvezményekből arra a 

következtetésre jutottam, hogy a jelenlegi feltételek mellett a 2015-ös forintosítás, kedvező megoldás 

a devizaadósok számára. 
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Ivancsóné Dr. Horváth Zsuzsanna 
Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar  

 

 

CESIM Vállalatműködési Szimulációs program alkalmazása a turizmus oktatásban 

 

A turizmusoktatásban rendkívül fontos a gyakorlat orientáltság, amit igyekszünk a képzés minden 

területén biztosítani. Ennek megvalósításához biztosít hátteret a CESIM Hospitality szoftver, melyet a 

TÁMOP 4.2.1. pályázat keretén belül tudtunk az oktatás szolgálatába állítani.  

A szoftver segít a turizmus és a falusi turizmus képzésben a korábban megtanultak szintetizálására, 

oktatói vezetéssel az ismeretek elmélyítésére, bővítésére. 

A szoftver kiválóan alkalmas a szállodai gazdálkodással kapcsolatos feladatok; bevételek kezelése, 

eladásösztönzés, menü tervezés, takarítás, a személyzeti menedzsment feladatok és a beszerzési 

feladatok megismerésére, átlátására. A program használata szeminárium keretében fog történni az 

oktató által vezetett módon, ami azt jelenti, hogy az egyes szemináriumokon különböző döntési 

problémákat ismertet, majd beszél meg a hallgatókkal a tárgy oktatója. A csoportok sikerességét a 

program használatában a különböző pénzügyi mutatószámok mérik, így pl. az üzleti eredmény, a nettó 

nyereség, a nettó bevételek és a vevői elégedettség.  

A résztvevők szállodai és éttermi műveleteket végeznek különböző menedzsment területeken, 

miközben a virtuális piacon más csapatokkal versenyeznek. Minden fordulóban a szimuláció generál 

egy sor részletes jelentést, amely segít a csapatoknak, hogy elemezzék a saját és versenytársaik 

teljesítményét. 
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Falusi-, Vízi-, és Horgászturizmus Szimpózium 
 

 

A XIX. Apáczai Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia párhuzamos rendezvénye a falusi-, 

vízi-, és horgászturizmusban érdekelt szakmai szervezetek jeles képviselői adnak elő. 

A Szimpózium a TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-20150010 „Cooperation Fidelissima – Társadalmi és 

gazdaságtudományi kutatási hálózatok innovatív együttműködése a a Nyugat-magyarországi 

Egyetemen” című 06536/035/42 témaszámú projekt keretében valósul meg.  

 

 

Németh József 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

 

 

A Szigetközben megvalósult vízügyi beruházások bemutatása 

 

A Szigetköz mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú tovább fejlesztése és a 

Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja tárgyú projekt eredményeinek 

bemutatása. 

A szigetközi vízpótlás célja a vízrendszer vízminőségi-, mennyiségi állapotának javítása és a 

fenntartható fejlődés biztosítása. 

Ennek érdekében megvalósult 

Az alsó-szigetközi hullámtér vízpótlása, vízszintemelése, 

A hullámtér és mentett oldal közötti kapcsolat megteremtése,a mentett oldalra további pontokon víz 

átvezetése, 

A mentett oldali vízpótló rendszer kibővítése, a mentett oldali medrek rehabilitációja, a medrekben 

áramló víz biztosítása, kék- és zöldfolyosó-hálózat kialakítása, a belvízi biztonság megőrzése, a 

vízpótlás biztonságosabbá tétele, ezáltal a térségben jelentkező komplex igények (ökológiai, öntözési, 

horgászati-halászati, idegenforgalmi, tájképi) kielégítése. 
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Takács Péter 
Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége 

 

 

A horgászatról Győr-Moson-Sopron megye kapcsán 

 

Néhány gondolat a horgászatról általában. A horgászat törvényi, jogszabályi háttere. Ki lehet horgász, 

mit kell ehhez tennie? Az állami horgászvizsgáról néhány szóban. A horgászathoz szükséges, 

halfogásra jogosító okmányokról. A megyében működő horgász egyesületekről, azok munkájáról. A 

megyében lévő nyílvántartott halgazdálkodási vízterületekről. A halőrzés kérdéséről, annak 

fontosságáról. Megyei horgászlétszám alakulása az elmúlt évek tükrében. A megyei Szövetség 

feladatai, munkájának bemutatása. Érdekképviseleti tevékenység, egyesületek munkájának segítése, 

halgazdálkodás, ifjúság környezettudatos nevelése, a horgászifjúság képzése. Ifjúsági tábor 

szervezése. Megyei szintű horgászversenyek szervezése, lebonyolítása. A Szövetség ásványrárói 

tanyaházának bemutatása, a horgászturizmusban betöltött szerepe jelenleg, és a jövőbeni tervek. 
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dr. Fekete Mátyás PhD 

Edutus Főiskola 

 

 

Élményteremtés a turizmusban. 

 

A turisztikai tájegységek kialakulását a politika és a közigazgatás rendszere természetes módon 

befolyásolja, a határok átjárhatósága és a térség megközelíthetősége alapvetően meghatározza. Nem 

csoda, hogy 1945 után, amikor a vasfüggöny leereszkedett, a nyugati határszél számos településén a 

turizmus fejlődése megrekedt, a térség részben vagy teljesen kikerült a vendégfogadás áramlatából. Ez 

a fajta elszigeteltség jóformán csak a nyolcvanas évek közepétől oldódott, ahogy a politika egyre 

inkább enyhíteni kezdte az évtizedes megkötéseket. Győr-Moson-Sopron megye Magyarország 

nyugati kapuja,itt húzódik az ország talán legjelentősebb, Kelet-Nyugat irányú idegenforgalmi 

folyosója. Ez a tranzit jelleg egyfelől kézenfekvő lehetőség, mert az átutazó vendéget elegendő csupán 

arra rávenni, hogy szakítsa félbe útját és időzzön el hosszabb-rövidebb ideig e vidéken, másfelől pedig 

a helytállás a tranzitforgalom kapcsán kihívás a megye infrastruktúrájával és magával a lakossággal 

szemben is, mert a turisztikai szolgáltatások bővítését, színvonaluk emelését kell összhangban tartani 

a természet, a környezet és a lakosság teherbíró képességével. Mindezek középpontjában áll az 

élményteremtés elengedhetetlensége, turistát ide vonzani, itt tartani olyan kihívás, amelynek csak a 

vendégfogadás helyi szereplőinek együttműködésével felelhetünk meg. 
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CSONTOS Péter, RAGÁLYI Péter, TAMÁS Júlia, MUCSI Márton, SZILI KOVÁCS Tibor 

MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet 

 

 

Vízgazdálkodásában eltérő talajokon kialakult szikes növénytársulások elemzése többváltozós 

módszerekkel 

 

Szikes tájakon a térszín csekély, néhányszor tíz cm-es kiemelkedése, vagy bemélyedése, és az ezzel 

szorosan összefüggő vízellátási viszonyok már kis területen belül is jelentősen eltérő növénytársulások 

létrejöttét teszik lehetővé. Egy ilyen élőhelymozaikokkal gazdagon rendelkező szikes terület a Pest 

megye Ráckevei járásában található Apajpuszta, ahol négy növénytársulás: szoloncsák vakszik 

(Lepidio crassifolii-Camphorosmetum annuae), kiskunsági szikfoknövényzet (Lepidio 

crassifolii-Puccinellietum limosae), ürmös szikespuszta (Artemisio santonici-Festucetum 

pseudovinae) és sziki legelő (Achilleo setaceae-Festucetum pseudovinae) cönológiai felvételezését 

végeztük el. Az adatgyűjtés 2014-15 években, 4X4 m2-es kvadrátok alkalmazásával, társulásonként 

5-5 helyen történt. A cönológiai felvételekből összeállított tabellát főkoordináta analízissel vizsgáltuk 

bináris és kvantitatív adatokat használó indexek alkalmazásával. A négyféle növénytársulás határozott 

elkülönülése három tengely figyelembevétele esetén vált láthatóvá. Hasonló elhatárolódásukat a 

talajaikból kimutatott mikrobiális közösségek alapján is kimutattunk. A növényzet és a mikrobiális 

közösség indikációs képességének összevetésére további vizsgálatokat tervezünk. Munkánkat az 

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok K-108572 sz. pályázata támogatta. 
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