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Témajavaslat Oktató neve 

A kis- és középvállalkozások helyzete, gazdálkodásuk speciális kérdései Bereczk Ádám 

A vállalkozásfejlesztési politika és gyakorlat kritikai elemzése/összehasonlítása több országban Bereczk Ádám 

A társadalmi vállalkozások jellemzői, sajátosságai Bereczk Ádám 

A kis- és középvállalkozások helyzete, gazdálkodásuk speciális kérdései Bereczk Ádám 

A digitális forradalom gazdasági és társadalmi hatásai: digitális készségek vizsgálata. Dr. Csiszár Csilla Margit 

A vállalati adatkezelés és adatvizualizáció új formáinak bemutatása. Dr. Csiszár Csilla Margit 

Az adatgazdaság térnyerése: adathasznosítás a kis-és középvállalatoknál. Dr. Csiszár Csilla Margit 

Az adatvagyon és a vállalati termelékenység kapcsolata. Dr. Csiszár Csilla Margit 

Digitális fejlettség vizsgálata ágazati szinten. Dr. Csiszár Csilla Margit 

Fenntartható digitális infrastruktúrák: új techonológiai megoldások az adatfeldolgozásban Dr. Csiszár Csilla Margit 

A vállalati gazdálkodás ágazatai sajátosságai Dr. Horváth Ágnes 

A vállalati energiagazdálkodás Dr. Horváth Ágnes 

Energiagazdálkodás integrálási lehetőségei a vezetői információs rendszerbe Dr. Horváth Ágnes 

Energetikai auditok vállalatgazdasági következményeinek elemzése Dr. Horváth Ágnes 

Az energetikai pályázatok tapasztalatai a vállalkozásoknál Dr. Horváth Ágnes 

Globális energiaválság kihívásai, súlyponti áthelyeződések az energiapiacokon Dr. Horváth Ágnes 

Energetikai projekt beruházásgazdaságossági vizsgálata Dr. Horváth Ágnes 

Közszolgáltatások változó környezetben Dr. Horváth Ágnes 

Egy közszolgáltató vállalat gazdálkodási sajátosságai Dr. Horváth Ágnes 

A környezeti fenntarthatóság vállalati aspektusai Dr. Horváth Ágnes 

Energiaintenzív ágazatok elemzése Dr. Horváth Ágnes 

Kontrollingrendszerek működése Dr. Musinszki Zoltán 

A kontroller kompetenciák vizsgálata Dr. Musinszki Zoltán 

A kontrolling ágazati sajátosságai (például mezőgazdasági, oktatási, gép-és járműipari vagy szolgáltató 

szervezetek kontrollingrendszere) 
Dr. Musinszki Zoltán 

Funkcionális területek kontrollingja (például termelési, logisztikai, humán folyamatok kontrollja, 

költségkontrollin 
Dr. Musinszki Zoltán 

A kontrolling legalább egy funkciójának bemutatása (tervezés, mérés-elemzés, beszámolás-visszacsatolás) egy 

szervezetnél 
Dr. Musinszki Zoltán 



Kis-és középvállalkozások kontrollingja, költségszámítási rendszere Dr. Musinszki Zoltán 

Költségszámítási rendszerek működtetése egy szervezet példáján keresztül (például önköltségszámítás, 

költségfelosztás, költséggyűjtők rendszere) 
Dr. Musinszki Zoltán 

Az adatvagyon felhasználási lehetőségei a döntéstámogatásban a KKV szektorban Dr. Musinszki Zoltán 

Az erőforrás-felhasználások (költségek) bizonylati háttere Dr. Musinszki Zoltán 

A kereskedelmi vállalatok áruforgalmi tevékenységének elemzése Dr. Tokár-Szadai Ágnes 

Vállalati válság kezelése Dr. Tokár-Szadai Ágnes 

A KKV tanácsadás helyzetének értékelése Dr. Tokár-Szadai Ágnes 

Vállalkozók és társadalmi vállalkozók tanácsadási igényeinek és tapasztalatainak empirikus vizsgálata Dr. Tokár-Szadai Ágnes 

Az etikai szempontok érvényesülése a tanácsadási folyamatban Dr. Tokár-Szadai Ágnes 

A COVID-19-es válság hatása és kezelése egy adott vállalatnál Dr. Tokár-Szadai Ágnes 

Saját családi vállalkozás üzleti tervének vagy egy résztervének a kidolgozása Dr. Tokár-Szadai Ágnes 

Költség-haszon elemzés sajátosságai a közösségi beruházási döntésekben Fodor Beáta 

Döntéshozatal érdek-érdekeltségi összefüggései Fodor Beáta 

Társadalmi hatások vizsgálata Fodor Beáta 

Önkormányzatok gazdálkodása Fodor Beáta 

Beruházàsi projektek a hazai önkormányzatoknál Fodor Beáta 

A gamifikáció szerepe a szervezetek tevékenységében Kiss Gergely 

Mindennapi játékosítás Kiss Gergely 

Az információgazdálkodás jelentősége a vállalat működésében, a döntéstámogató rendszerek és szerepük a 

vállalati gazdálkodásban 
Kiss Gergely 

A játékosítás etikai kérdései Kiss Gergely 

Az információgazdálkodás jelenlegi és jövőbeli trendjei a világban Kiss Gergely 

Az információgazdálkodási rendszer(ek) bemutatása és értékelő elemzése egy tetszőleges vállalatnál vagy 

szervezetnél 
Kiss Gergely 

Sajátos vállalkozási formák (start-up/ spin-off vállalkozások, off-shore cégek) bemutatása a gyakorlatban Szilágyiné dr. Fülöp Erika 

Sajátos szerződésen alapuló tevékenységek (koncesszió, konzorcium) jogi háttere Szilágyiné dr. Fülöp Erika 

Gazdasági társaságok alapításának ismérvei a cégjogi szabályok tükrében Szilágyiné dr. Fülöp Erika 

Non profit gazdaság társaságok szabályozásának jellemzői és ezek változása Szilágyiné dr. Fülöp Erika 

A gazdasági társaság megszűnésének/megszüntetésének lehetőségei (csődeljárás, felszámolási eljárás, 

végelszámolás, kényszertörlés) és bírói gyakorlata 
Szilágyiné dr. Fülöp Erika 

Ipari parkok inkubátorházak jellemzői Magyarországon és az EU-ban Szilágyiné dr. Fülöp Erika 



Szövetkezetek hazai és nemzetközi szabályozása Szilágyiné dr. Fülöp Erika 

Az etikai intézményrendszer bemutatása egy vállalati példán keresztül Szilágyiné dr. Fülöp Erika 

Az etikai szempontok érvényesülése a vállalat működésében Szilágyiné dr. Fülöp Erika 

A munkavállalók etikai érzékenységének/a vállalat etikai megítélésnek vizsgálata Szilágyiné dr. Fülöp Erika 

A létesítménygazdálkodással kapcsolatos költségek feltérképezése és elemzése egy nagyvállalatnál. Szűcsné Dr. Markovics Klára 

A létesítménygazdálkodással kapcsolatos tevékenységek kihelyezésének elemzése egy vállalatnál Szűcsné Dr. Markovics Klára 

Speciális létesítményekkel (például sportcsarnok) való gazdálkodás sajátosságai Szűcsné Dr. Markovics Klára 

Egy konkrét beruházási projekt gazdaságosságának elemzése Szűcsné Dr. Markovics Klára 

Egy vállalat költségszerkezetének, a költségszerkezet változásának elemzése Szűcsné Dr. Markovics Klára 

Az állóeszköz-gazdálkodás gyakorlati kérdéseinek bemutatása egy konkrét vállalat esetében Szűcsné Dr. Markovics Klára 

A készletgazdálkodás bemutatása és színvonalának elemzése egy konkrét vállalatnál Szűcsné Dr. Markovics Klára 

Az emberi erőforrás-gazdálkodás bemutatása és színvonalának elemzése egy konkrét vállalatnál Szűcsné Dr. Markovics Klára 

A költségelemzés vállalati gyakorlatban alkalmazott módszerei (empirikus kutatás) Szűcsné Dr. Markovics Klára 

Az önkormányzatok energiagazdálkodásának társadalmi, gazdasági vetületei Takácsné Papp Adrienn 

A vállalat tevékenységi struktúrájának fejlesztése Tógyer Tamás Nándor 

Vállalati növekedési utak elemzése Tógyer Tamás Nándor 

Hosszabb távú együttműködés, kapcsolati formák (stratégiai szövetségek, klaszterek, vállalatcsoportok) Tógyer Tamás Nándor 

Egy vállalat helyzetének elemzése a főbb vizsgálati módszerek (környezetelemzés, vállalati diagnosztikai 

módszerek) segítségével 
Tógyer Tamás Nándor 

A vállalati jövedelmezőség alakulásának elemzése (a gazdálkodás színvonalának megítélési lehetőségei a 

jövedelmezőség alapján) 
Tógyer Tamás Nándor 

Árak, árszámítások, ármodellek Tógyer Tamás Nándor 

 


