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REZUMATE
Bartha Zoltán – Némediné Kollár Kitti – Péli László
CSÍKRÁKOS TÉRGAZDASÁGI ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A
FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK TÜKRÉBEN
ANALISYS OF THE ECONOMIC COHERENCES OF CSÍKRÁKOS IN THE
HEART OF DEVELOPMENT OPPORTUNITIES
Procesul de globalizare a condus mediul economic și social al județului Harghita
în fața unei noi provocări. În localitatea Racu putem observa disparități regionale,
problemele economice și sociale nerezolvate. Sectoarele, care reprezintă avantajul
competitiv al provinciei precum turismul, producția agricolă, necesită îmbunătățiri suplimentare pentru a introduce o creștere economică reală. În spațiul
economic este esențial dezvoltarea infrastructurii, a întreprinderilor bazate pe
resursele locale și a inovației. Mediul înconjurător (de exemplu HarghitaMădăraș) oferă valori care ar trebui gestionate conștient.
Scopul acestei cercetări este de a servi drept punct de plecare pentru un studiu
cuprinzător privind găsirea unei posibile soluții pentru problemele din Racu.
Cuvinte cheie: Racu, resurse locale, resurse umane, analiză SWOT, atracții
turistice

Budavári István Béla - Dr. Kozma Tímea - Salamonné Dr. Huszty Anna
AZ ÜZLETI SIKER TITKA A KÉZMŰVES CSOKOLÁDÉ IPARBAN. MARDO
KÉZMŰVES FINOMSÁGOK, EGY VIDÉKI KISVÁLLALKOZÁS FEJLŐDÉSI
LEHETŐSÉGEI
THE KEY OF THE BUSINESS SUCCESS IN THE CHOCOLATE INDUSTRY.
GROWTH POSSIBILITIES IN CASE OF A SMALL RURAL ENTERPRISE
„MARDO KÉZMŰVES FINOMSÁGOK”
Întreprinderile mici și mijlocii, în special în mediul rural (datorită dimensiunilor
și puterii lor de negociere) se confruntă cu mai mulți factori pentru a putea
rămâne competitivi și pentru a obține succes în afaceri.
Acest studiu se concentrează asupra manufacturii de ciocolată "Mardo Kézműves
Finomságok" care funcționează de aproape 8 ani. Studiul analizează ciclurile sale
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de viață și modelul de organizare și funcționare. Cercetarea se bazează pe un
interviu făcut cu fondatorul companiei (care este atât proprietarul cât și managerul) respectiv o vizită în cadrul manufacturii. Ideea de afaceri a firmei, adică
producerea dulciurilor fără zahăr (cu conținut scăzut de carbohidrați) și a altor
dulciuri speciale (ciocolată artizanală, dulcețuri, înghețate, prăjituri) poate fi
considerată unică pe piață. În ultimul deceniu s-a produs o dezvoltare semnificativă în industria ciocolatei realizate manual. Folosind strategii de diferențiere pe
piață au intrat noi întreprinderi, ocupând locul firmelor mari.
Cuvinte cheie: ideea de afaceri, ciclul de viață, modele de afaceri, lanțul de
aprovizionare, strategia de afaceri

Kassai Zsuzsanna
A KÖZÖSSÉGI AKTIVITÁS JELLEMZŐI HEVES MEGYE KÉT HÁTRÁNYOS
HELYZETŰ TELEPÜLÉSÉN
THE CHARACTERISTICS OF SOCIAL ACTIVITY IN TWO LESSFAVOURED SETTLEMENTS IN HEVES COUNTY
Această cercetare se concentrează asupra activității sociale a comunităților locale.
Caracteristicile activității au fost examinate în două localități defavorizate din
județul Heves, cu o populație similară, în satele Átány respectiv Egercsehi. Datele
analizate au fost colectate prin interviuri și chestionare în cadrul cercetărilor de
teren din 2014 și 2016 realizate de Institutului de Economie Regională și
Dezvoltare Rurală a Universității Szent István.
În ambele localități s-a înregistrat un nivel scăzut al activității sociale. Am
constatat că numărul ONG-urilor, care funcționează activ a fost destul de scăzut
în comparație cu dimensiunea populației. Deși majoritatea respondenților au
considerat necesar prezența unor astfel de organizații, doar câțiva dintre ei erau
dispuși să joace un rol activ în funcționarea lor. S-a constatat că există o
suprapunere semnificativă în componența organizațiilor civile. Prin urmare,
uneori nu au fost destule persoane pentru realizarea unor activități.
Cuvinte cheie: ONG, cooperare, județul Heves, activitate socială
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Hezam Leila Melinda – Dr. Pataki László – Tóth Róbert János
A HUMÁN TŐKE SZEREPE A VÁLLALATI ÉLETCIKLUS SZAKASZOK
TÜKRÉBEN, MAGYARORSZÁG VIDÉKI TÉRSÉGEIBEN
THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN THE LIGHT OF CORPORATE LIFE
CYCLE PHASES IN RURAL AREAS OF HUNGARY
După aderarea la UE, în Ungaria microîntreprinderile și întreprinderile mici și
mijlocii au ajuns în centrul atenției. IMM-urile joacă un rol vital în producția de
PIB și crearea de locuri de muncă, promovând astfel dezvoltarea regională și
locală, precum și coeziunea socială. Stabilitatea financiară și performanțele
economice ale Ungariei depind în principal de poziția, productivitatea și capacitatea generatoare de venituri a IMM-urilor regionale și de sprijinul acordat sectorului din economia națională. În Ungaria însă există diferențe regionale semnificative între întreprinderi, ceea ce are un impact major asupra dezvoltării economice
și asupra competitivității regiunilor. Acest studiu oferă o analiză cuprinzătoare a
situației economice actuale și a caracteristicilor de finanțare ale sectorului IMM
din Ungaria, precum și descrie caracteristicile și diferențele sale regionale.
Cuvinte cheie: GDP, Sectorul IMM-urilor, modelul ciclului de viață, regionalism,
strategie

Hegedűs Szilárd – Hegedűsné Barna Rita – Molnár Petronella – Halmosi Tímea
PÉNZÜGYI KULTÚRA ÉS TUDATOSSÁG VIZSGÁLATA VIDÉKI KÖZÉPISKOLÁSOK
KÖRÉBEN

EXAMINATION OF FINANCIAL LITERACY AMONG RURAL HIGH SCHOOL STUDENTS
Criza financiară din 2008 a atras atenția societății și a educației asupra faptului că
populația maghiară - inclusiv generația mai tânără și cea în vârstă - are un nivel
scăzut de cunoștințe financiare, fapt dovedit de o serie de studii. Studiile
anterioare au examinat studenții de liceu, studenții din învățământul superior,
precum și familii și regiunile întregi.
Îmbunătățirea cunoștințelor financiare ale tinerilor este în interesul societății
noastre pentru a putea evita capcanele economice neprevăzute, aceștia ar trebui
să aibă cel puțin câteva cunoștințe și abilități financiare de bază.
Un domeniu ideal în care studenții se pot familiariza cu chestiuni financiare este
școala secundară unde pot învăța despre conceptele și fenomenele financiare de
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bază. Acest studiu analizează elevii de liceu dintr-un oraș de provincie. Se pune
accentul pe măsura în care aceștia pot decide veridicitatea declarațiilor sau cât de
precis pot defini anumite termeni financiari. De asemenea, am analizat dacă au
abordat anterior astfel de subiecte, respectiv ce factori ar fi influențat răspunsurile
lor corecte.
Cuvinte cheie: cultura financiară, învățământ preuniversitar, educație

Dr. Nagyné Dr. Molnár Melinda
A SZIE FALUSZEMINÁRIUM, MINT SPECIÁLIS VIDÉK-KUTATÓ MŰHELY
VILLAGE-SEMINAR IN SZIU LIKE A SPECIAL RURAL-RESEARCH TEAM
După Tranziție, în zonele rurale (ca și în celelalte părți ale țării) a început un
proces semnificativ de schimbare a economiei și a societății. Punctul de interes al
Seminarului Satului (SZIU) este recunoașterea acestor schimbări. Acest obiectiv
este sincronizat cu scopul altor studii în sat. Punctul de plecare este că nu putem
înțelege tendințele noastre economice și sociale globale fără cunoașterea
tendințelor locale (rurale). Scopul acestui studiu este de a arăta antecedentele și
caracterul actual al Seminarului Satului care funcționează timp de 10 ani.
Cuvinte cheie: cercetarea zonelor rurale, monitorizare, Seminarul Satului

Oláh Izabella – Varga-Nagy Adrienn
A TURIZMUS MINT LEHETŐSÉG A MAGYARORSZÁGI TÖRPEFALVAK
PÉLDÁJÁN
TOURISM AS ALTERNATIVE FOR THE PIGMY VILLAGES IN HUNGARY
Structura rețelei de localități din Ungaria este alcătuită în majoritate din sate mici
și foarte mici. Deși toate localitățile au caracteristici unice se pot observa și
trăsături asemănătoare. În acest studiu vom prezenta acele sate mici al căror
potențial turistic iese în evidență nu numai conform datelor statistice ci și
datorită practicilor aplicate. Vom încerca să prezentăm aceste localități ca
exemple de „bune practici”. Rezultatele cercetării arată și acele tipuri de potențial
turistic cu ajutorul cărora aceste sate s-au dezvoltat și au devenit prospere.
Cuvinte cheie: potențial turistic, sate mici, dezvoltare rurală
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Kőrösi Sóti Beáta
A BAZSALIKOM KIVONATÁNAK ALLELOPATIKUS HATÁSA A PAPRIKA
CSÍRÁZÁSÁRA ÉS KEZDETI NÖVEKEDÉSÉRE
ALLELOPATHIC EFFECTS OF BASIL EXTRACTS ON PEPPERS SEED
GERMINATION AND SEEDLING GROWTH
În timpul alelopatiei, compușii produși în țesuturile vegetale inhibă sau stimulează creșterea și dezvoltarea altor culturi. Îmbinarea culturilor în agricultura
ecologică se bazează exact pe această interacțiune. Ardeiul (Capsicum annuum)
poate fi plantat după busuioc (Ocimum basilicum).
În cadrul cercetării am studiat efectul alelopatic al extractului de rădăcină, semințe
și frunze proaspete de busuioc asupra germinării ardeiului și a lungimii rădăcinii.
Creșterea seminței de boia tratată cu extract de rădăcină de busuioc a fost mult
mai intensă și mai echilibrată, dar extractul frunzei proaspete a inhibat puternic
procesul de germinare. Efectul benefic al busuiocului ar trebui, prin urmare, să fie
luat în considerare în cultivarea organică a ardeiului.
Cuvinte cheie: alelopatie, busuioc, boia de ardei, germinație

Bakos Izabella Mária
A LOKÁLIS ÉLELMISZEREK ALTERNATÍV ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA NÉGY MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉS FOGYASZTÓI
KÖRÉBEN
EXAMINATION OF ALTERNATIVE MARKETING OPPORTUNITIES FOR
LOCAL FOODS AMONG THE CONSUMERS OF FOUR SETTLEMENTS IN
HUNGARY
În lucrarea mea prezint rezultatele unui sondaj preliminar care vizează
cunoașterea atitudinilor generale legate de produsele de alimente locale. Sondajul
a fost realizat cu ajutorul studenților din următoarele patru localități: Esztergom,
Kecskemét, Érd și Csömör. În procesul de selectare a zonei de eșantion a fost
important să se efectueze cercetări primare într-o comunitate unde există lanțuri
scurte de aprovizionare. Pe lângă evaluarea generală a chestionarelor, pentru
înțelegerea mai profundă a contextelor și pentru planificarea altor cercetări
primare, baza de date a fost analizată și prin metode statistice, utilizând pachetul
de programe statistice SPSS.
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Cuvinte cheie: sondaj, Obiceiuri de cumpărare şi consum ale produselor
alimentare, sistemele locale de aprovizionare cu produse alimentare

Benedek Noémi
ÖNKÉNTESSÉG A HARGITA MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI
VEZÉRIGAZGATÓSÁGNÁL
VOLUNTEERING IN THE SOCIAL AND CHILD PROTECTION DEPARTMENT
OF HARGITA COUNTY
Studiul oferă o privire în practicile de voluntariat ale Direcției Generale de
Asistență Socială şi Protecția Copilului din Județul Harghita. Spre deosebire de
sectorul civil şi corporativ, instituțiile publice, fiind reglementate viguros,
controlate la nivel central şi având o funcționare mai rigidă, asigură un teritoriu
mai dificil pentru integrarea voluntarilor. Studiul conține rezultatele interviurilor
făcute cu trei voluntari ale instituției, prezentând diferite aspecte ale muncii
voluntare în unitate.
Cuvinte cheie: integrarea voluntarilor, instituții publice, Direcția Generală de
Asistență Socială şi Protecția Copilului

Sárosi-Blága Ágnes
ISKOLA ÉS TÉRSÉGI POZÍCIONÁLÁS EGY SZÉKELYFÖLDI TÉRSÉGBEN
SCHOOL AND REGIONAL POSITIONING IN A REGION OF SZEKLERLAND
Tema studiului este analizarea atitudinii părinților faţă de şcoala profesională
agricolă în regiunea Ciucul de Sus. Alegerea temei este justificată de schimbările
în rolul şcolii din secolul 21, de creşterea importanţei marketingului şi aspectelor
economice. În prezent, există o nevoie tot mai mare de activităţi de poziţionare,
în special în cazul şcolilor profesionale într-un mediu minoritar maghiar. Acest
studiu susţine importanţa poziţionării regionale prin prezentarea atitudinilor şi
perspectivelor părinților, strâns legate de Școala Petőfi Sándor din Dăneşti,
regiunea Ciucul de Sus.
Cuvinte

cheie:

şcoală,

educaţie

profesională,

competitivitate
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Kovács Judit-Tünde
AGRÁRVÁLLALKOZÁSOK INDULÁSAIVAL KAPCSOLATOS TÉNYEZŐK
VIZSGÁLATA SZÉKELYFÖLDI FIATAL GAZDÁK KÖRÉBEN
Scopul studiului prezent este de a dezvălui, pe baza interviurilor realizate cu
fermierii tineri din regiunea secuiană, factorii legați de lansarea, organizarea
întreprinderilor agricole inovatoare. Analiza acoperă următoarele trei teme:
cauzele, care stau la baza declanșării acestei activități inovatoare, premisa și
experiențele familiale, care au fost integrate în noua inițiativă și acei factori
externi (informații, cunoștințe profesionale, experiențe, relații) care au primit un
rol important în lansarea și funcționarea inițiativei inovative.
Cuvinte cheie: inovație agrară, resurse din mediul familial, factori externi

Szőcs Erika
A DIGITÁLIS NYELV HATÁSA AZ ANYANYELVRE MAGYAR SZAKOS
PEDAGÓGUSOK ÉS DIÁKOK SZEMSZÖGÉBŐL
THE IMPACT OF THE DIGITAL LANGUAGE ON THE MOTHER TONGUE
FROM THE POINT OF VIEW OF THE HUNGARIAN TEACHERS AND
STUDENTS
Studiul analizează opiniile profesorilor de limbă şi literatură maghiară despre
utilizarea limbii digitale şi impactul limbii digitale pe limba maternă.
Analiza se focusează pe două teme: (1.) Opinia profesorilor despre utilizarea
limbii digitale şi a limbii materne normative în viitor, (2.) şi sarcinile şcolii şi
profesorilor privind limba maternă normativă şi limba digitală. Cercetarea mea
este exploratorie. Materialul analizei se bazează pe interviuri semi-structurate cu
cadre didactice în şcoli primare din mediul urban şi rural. Proiectarea, implementarea şi analiza textelor narative se bazează pe metoda de cercetare „grounded
theory”.
Cuvinte cheie: limba maternă, limba digitală, texte narative, profesori
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