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A TALENTUM ROVAT SZERZŐINEK BEMUTATKOZÁSA 

Folyóiratunk alkalmanként megjelenési lehetőséget kíván biztosítani felsőfokú tanulmányaikat 

folytató vagy éppen befejező hallgatóknak, akik az emberi erőforrás témakörben az áltagosnál 

magasabb színvonalú TDK vagy szakdolgozatot alkottak. E dolgozatok alapján összeállított rövi-

debb publikációkat a Talentum rovatban gyűjtöttük össze. Az írások közzététele reményeink sze-

rint biztatást jelent szerzőjüknek arra, hogy legyenek elkötelezett szakemberei e szép és izgalmas 

szakmának, illetve bátran vállalkozzanak a jövőben is tudományos igényű cikkek megalkotására. 

Színvonalas írásművükkel már bizonyították, hogy képesek erre. 

Annak érdekében, hogy az olvasók is jobban megismerjék a fiatal szakemberek céljait, motiváció-

ját, és hogy mindezt hogyan támogatták egyetemi tanulmányaik, felkértük őket egy rövid bemu-

tatkozásra. Azt külön kértük, hogy ebben emlékezzenek meg olyan tanárukról, mentorukról, aki 

véleményük szerint meghatározó módon hozzájárult sikerükhöz. 

a Szerkesztőség 

Benedek Nikoletta 

A Budapesti Metropolitan Egyetem emberi erőforrás tanácsadó, alumni hallgatója vagyok. Mes-

terszakos tanulmányaimat 2022. nyarán fejeztem be kiváló minősítéssel. Szakdolgozati témavá-

lasztásommal, egy olyan egyedi, átfogó, és hiánypótló tanulmányt készítettem elő, mely saját ins-

pirációként az elkötelezett állat-, illetve kutyabarátságon alapul, míg együttműködő társadalmi 

szerepvállalásként a felelős kutyatartás hangsúlyos jegyében született meg. Számomra nem is volt 

kérdés, hogy a vizsgamunkám a tudatos szervezeti kultúrával összefüggésben megjelenő magyar-

országi kutyabarát munkahelyek globális vizsgálatát tűzze ki céljául. Most publikált tanulmányom 

azt a célt szolgálja, hogy behatóan ismertesse a kutatásaim során feltárt eredményeket, összefüg-

géseket, valamint hatékonyan járuljon hozzá a magyarországi szervezeti-munkahelyi kutyabarát-

ság népszerűsítéséhez. Köszönetemet és nagyrabecsülésemet fejezem ki Molenberg-Saághy Ág-

nes Mária egyetemi adjunktusnak a kutatásom eredményes elkészítése során adott kiemelten 

hasznos tanácsaiért, ötleteiért és empatikus támogatásáért. 

Csóré Kira Tícia 

A Budapesti Metropolitan Egyetem volt hallgatója vagyok. 2019 tavaszi félévében kezdtem el a 

felsőfokú tanulmányaimat gazdálkodási és menedzsment szakon, majd később logisztika specia-

lizáción. Mindig is érdekelt az üzleti világ, ezért is választottam ezt a szakot. Tapasztalataim alap-

ján elmondhatom, hogy a nőknek sokkal nehezebb helyzete van az üzleti életben. Egy férfi sokkal 

nagyobb eséllyel lesz sikeres ebben a szektorban. Mivel nőként fontosnak tartom az egyenlőséget 

a két nem között és elítélem a nemi diszkriminációt, ezért a szakdolgozatomat a férfiak és nők 

között megjelenő munkaerőpiaci egyenlőtlenségről írtam. Elemeztem a nők helyzetét, a férfi és 

női vezetők közötti különbségeket, a két nem munkahelyi terheit, illetve, hogy van-e különbség a 

nők és férfiak motiválásában. A szakdolgozatom igen sikeresnek bizonyult, így a témavezetőm 

ajánlotta a TDK versenyen való indulást, ahol 2. helyezést értem el. Mindezért köszönettel tarto-

zom konzulensemnek, Dr. habil Szabó Szilviának a biztatásért, bátorításért és a rengeteg segítsé-

gért, amit a közös munkánk során kaptam tőle. Szakmai tudása átadásával hozzájárult a sikeres 

diplomaszerzésemhez és nagyon sok értékes információval gazdagodhattam. Jelen publikációban 

a legfontosabb kutatási eredményeimet szeretném bemutatni. 
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Hoffmann Anna 

Mesterszakos tanulmányaimat 2020-ban kezdtem meg a Budapesti Metropolitan Egyetem Em-

beri erőforrás tanácsadó szakon. Diplomamunkám témájául egy hozzám nagyon közelálló és 

rendkívül aktuális témát választottam: a Z generáció pályaválasztása. Fő fókuszban a tudatos ter-

vezés és (a megfelelő) önismeret állt. Manapság ez a két tulajdonság kincs a munkaerőpiacon, 

ugyanakkor ritkaság is. Jelen pillanatban a saját karrieremet próbálom tudatosabbá tenni, ami 

nem könnyű pályakezdőként és széles érdeklődési körrel. Korábban szereztem már idegenvezető 

képesítést, valamint szociológus alapdiplomát, ugyanakkor vonz a tanítás, tudásátadás (HR szem-

mel tréning és coaching) világa is, és még néhány más terület. Szabadidőmben cheerleading-gel is 

foglalkozok versenyzői és már edzői szinten is. Dolgoztam a kereskedelem-marketing, kevés ideig 

HR és turizmus területén is – most az utóbbiban munkálkodom. Egy dolog mindegyikben közös 

volt: valamilyen módon segíthettem az egyéneknek, alkothattam valamit. A jövőben is ezt szeret-

ném folytatni, és valami egyedit, marandót létrehozni a HR szakmában. Erre buzdított valamennyi 

oktatóm is a HR képzés alatt, akiknek ezúton is hálásan köszönöm a temérdek információt, gya-

korlati tippet és új nézőpontot az elmúlt két évben. Külön kiemelném a témavezetőm, Verő Bar-

bara munkáját, aki végig magas szakmaisággal támogatta a dolgozatomat és a tanulmányimat is.  

Pálya Szilveszter 

A Budapesti Metropolitan Egyetem emberi erőforrások mesterszakos alumni hallgatója vagyok. 

Közgazdasági alapszakos diplomámat szintén emberi erőforrás területen szereztem 2016-ban és 

azóta napi feladatokon felül foglalkozom ember, szervezet és célirányosan vezető fejlesztéssel. 

Rengeteg erőfeszítés és árán végül több, mint egy éve hivatalosan is HR területen dolgozom, ami-

hez tanulmányaim folytatása is nagyban hozzájárult. Kiemelten foglalkoztat, hogy a dolgozók mit, 

miért tesznek, de ennél talán az még fontosabb, hogy miért nem - hiszen ezek az emberek elaka-

dásukban segítséget igényelnek. Szeretnék ezúton is köszönetet mondani Metropolitan Egyetem 

emberi erőforrás szak összes oktatójának, ezen belül is külön köszönettel tartozom Verő Barba-

rának és Dr. Szabó Szilviának szakmai támogatásuké 

Tereh Bianka 

Tanulmányaimat áttekintve kimondhatom, hogy számos terület felkeltette az érdeklődésemet 

2013 óta. A Kereskedelem és marketing (Budapesti Gazdasági Egyetem), valamint Business Ma-

nagement (Anglia Ruskin University) alapszakok elvégzése után Vezetés és szervezés mestersza-

kon ismerkedtem meg a Budapesti Metropolitan Egyetemmel. A rendkívül gyakorlatias órák, a 

nagytudású oktatók, szakemberek és az egyetem kultúrája annyira megtetszett, hogy itt vágtam 

neki az Emberi Erőforrás Tanácsadó szaknak is. Teljes bizonyossággal jelentem ki, hogy utóbbi 

volt minden tekintetben a valaha elvégzett kedvenc szakom. Eleve nagyon érdekelt a terület és 

szakmámat tekintve is a HR felé vettem az irányt, viszont a kiváló diplomával elvégzett mesterszak 

megerősített benne, hogy valóban ez az én utam. Egy olyan témát dolgoztam fel disszertációmban, 

amely teljes mértékben aktuális, amelyben munkám által több éves jártasságom van és amiről 

igencsak kevés vizsgálat született eddig a temérdek felhasználója és rendkívüli hasznossága elle-

nére. Így került diplomamunkám fókuszába a Microsoft Teams üzleti kommunikációs platform és 

a szolgáltatóközpontban dolgozó felhasználók általi megítélése. Kutatásom nem jöhetett volna 

létre Dr. Hollósy-Vadász Gábor János rengeteg szakmai segítsége és a további remek oktatók által 

elsajátított tudás nélkül. Köszönettel tartozom Dr. Szabó Szilviának is, aki lehetővé tette, hogy el-

induljunk az emberi erőforrás szakemberré válás útján. 


