
 

 

Szakdolgozati témakörök a 2022/2023. tanévben meghirdetve 

 

 
 

Dr. Árpási Zoltán       arpasi.zoltan@gfe.hu 

Gazdaságtudományi Intézet 

 

 

Blokklánc és kriptovaluta         
Gazdálkodási és menedzsment Bsc 

 

Dél-alföldi régió egészségturizmusának lehetőségei     
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ      

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  

 

Konkrét vállalat marketing tevékenységének bemutatása 
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ     

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  

 

Online marketing eszközrendszere 
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ   

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  

 

Egy logisztikai, szállítmányozási vállalat marketingtevékenységének ismertetése 
Műszaki menedzser Bsc 

 

 

 

Dr. Nyári Csaba      nyari.csaba@gfe.hu 

Gazdaságtudományi Intézet 

 

 

Bankügyletek 

E témakörben javaslom egy-egy konkrét bankügylet elméleti hátterének ismertetését és konkrét gyakorlati 

példán való bemutatását (pl. vállalat hitelezés, betétügyletek) 
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ   

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  
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Gödör Zsuzsanna      godor.zsuzsanna@gfe.hu 

Gazdaságtudományi Intézet 

 

 

Munkanélküliség és foglalkoztatás  
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ   

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  

 

Speciális céghelyzetek (csőd, felszámolás) egy konkrét vállalkozás életében 
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ   

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  

 

Egy konkrét vállalkozás elemzése  
Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  

 

Munkahelyteremtés – Vállalkozásösztönzés Magyarországon 
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ   

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  

 

A családi vállalkozások helye és szerepe a gazdaságban 
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ 

 

A pénzügyi tudatosság és fejlesztésének lehetőségei 
Gazdálkodási és menedzsment Bsc   

Pénzügy és számvitel Bsc  

 

Megbeszélés alapján bármely közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani és munkaerő-piaci téma 
Gazdálkodási és menedzsment Bsc levelező  

Pénzügy és számvitel Bsc levelező 

 

 

 

Dr. Kovács Mihály Attila     kovacs.mihaly@gfe.hu  

Gazdaságtudományi Intézet 

 

 

Vállalati pénzügyek 

E témában a vállalat, vállalkozás pénzügyi-gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatára kerülhet sor, így különösen 

a vállalati pénzügyi tervezés, a likviditáskezelés, tőkeszerkezeti kérdések, kockázatkezelés, devizaműveletek, 

stb. 
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ   

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  
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Fiskális és monetáris politika az EU-ban 

E témában elsősorban azt lehetne feldolgozni, hogy hogyan, milyen módon változott, változik a fiskális és 

monetáris irányítás az EU-ban, milyen válságkezelési technikák alkalmazására került sor, milyen irányban 

fejlődik tovább a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU), akár egy korábban csatlakozott tagállam, akár 

Magyarország példáján keresztül bemutatva. 
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ   

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  

 

 

 

Dr. Molnár István molnar.istvan@gfe.hu 

Gazdaságtudományi Intézet 

 

 

Vállalkozások költségvetési tervezetét elősegítő gazdaságmatematikai módszerek 

Projektfeladatként is meghirdetett, szakdolgozattá fejleszthető témakör. A címben említett módszereket 

konkrét vállalkozás esetén – lehetőleg a választott gyakorlati helyhez kötődően – célszerű bemutatni.  
Gazdálkodási és menedzsment Bsc   

Pénzügy és számvitel Bsc  

Műszaki menedzser Bsc 

 

Tevékenységtípusú hálótervezés alkalmazásának bemutatása valamely fejlesztési terv alapján 

Projektfeladatként is meghirdetett, szakdolgozattá fejleszthető témakör.  
Gazdálkodási és menedzsment Bsc   

Pénzügy és számvitel Bsc  

Műszaki menedzser Bsc 

 

Optimalizáló módszerek szerepe a szállítmányozási logisztikában (pl. a költségmegtakarítás és 

hatékonyság bemutatása valamely fuvarozó példáján) 

Projektfeladatként is meghirdetett, szakdolgozattá fejleszthető témakör.  
Gazdálkodási és menedzsment Bsc    

Pénzügy és számvitel Bsc 

Műszaki menedzser Bsc  
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Szabóné Bohus Márta szabone.marta@gfe.hu 

Gazdaságtudományi Intézet 

 

 

Egy konkrét vállalkozás tevékenységének komplex elemzése 

Egy választott vállalkozás jövedelmi, hatékonysági, vagyoni és pénzügyi elemzése legalább 3 év adatait alapul 

véve.  
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ   

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  

 

 

Egy nonprofit szervezet gazdálkodása 

Egy választott nonprofit szervezet (alapítvány, egyesület, nonprofit gazdasági társaság) gazdálkodásának 

bemutatása legalább 3 év beszámolóinak adatait alapul véve. 
Gazdálkodási és menedzsment Bsc  és FOKSZ  

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ 

 

 

 

Ferenczné Szarvas Anikó ferenczne.aniko@gfe.hu 

Gazdaságtudományi Intézet 

 

 

Az érzelmi intelligencia szerepe a vezetői munkában 
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ   

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  

 

Női vezetők szerepe napjainkban 
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ   

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  

 

Vezetői kompetenciák, vezetési stílusok vizsgálata 
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ   

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  

 

Munkahelyi stressz hatása a teljesítményre 
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ   

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  

 

Egy változáskezelési/szervezetfejlesztési folyamat bemutatása a gyakorlatban 
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ   

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ 

mailto:szabone.marta@gfe.hu
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A szervezeti kommunikáció vizsgálata a vállalatoknál  
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ   

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  

 

A humán erőforrás menedzsment szerepe a szervezeti hatékonyság növelésében 
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ   

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  

 

Ösztönzési formák a gyakorlatban 

Gazdálkodási és menedzsment Bsc  és FOKSZ  

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ 

 

 

Kölcseyné Balázs Mária kolcseyne.maria@gfe.hu 

Gazdaságtudományi Intézet 

 

 

Egy szervezet külső kommunikációjának bemutatása, elemzése   
Pénzügy és számvitel Bsc  

 

Egy szervezet belső kommunikációjának bemutatása, elemzése   
Pénzügy és számvitel Bsc 

 

Egyeztetett egyedi téma az üzleti kommunikáció tárgykörében 

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ 

 

 

 

Dr. Simon Sándor simon.sandor@gfe.hu 

Gazdaságtudományi Intézet 

 

 

Vállalatok tevékenységének komplex elemzése 

A komplex elemzés összefoglaló és átfogó területei és eszközei: a vagyoni, a pénzügyi és a jövedelmi helyzet 

értékelése mutatók értékein keresztül. Alapvetően az éves beszámoló információbázisára épül a mérleg átfogó 

és részletes elemzése, a cash flow-kimutatás összeállítása és elemzése, valamint a vállalati tevékenység 

jövedelmezőségének és hatékonyságának átfogó elemzése. 
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ   

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  
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Induló vagy működő vállalat üzleti tervének elkészítése 

Üzleti tervek nemcsak belső̋ felhasználásra, hanem többek között hitelkérelmek, pályázati tervek indoklásához 

is szükségesek. Sok vállalat megfelelő̋ szakember hiányában súlyos pénzeket fizet tanácsadó́ és marketing 

vállalatoknak e feladat elvégzéséért. E komplex tervek egyesítik magukban a vállalati küldetés 

meghatározását, az erőforrások, a működés tervezését, gazdaságossági számításokat, a marketingtervet, a 

szervezeti tervet, a kockázatbecslést és a pénzügyi tervet. 
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ   

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  

 

Vállalati controlling kialakítása, értékelése 

A vállalati controlling rendszer működtetése a modern piacgazdaság versenyfeltételeinek való́ megfelelés 

elengedhetetlen feltétele. Érdemes a vizsgálatokat egy kiválasztott vállalatra vonatkoztatni. Az elemzés 

javasolt főbb témakörei: a vállalati működési folyamatok rendszerezése, az ügyviteli folyamatok értékelése a 

tevekénység- és hatékonyságorientáció szempontjából, a belső̋ beszámolók, jelentések kialakítása. 
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ   

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  

 

Vállalati információs rendszerek (ERP szoftverekkel vagy nélkülük)  

Az információs társadalom, a globalizáció́, a döntésekhez szükséges megnövekedett adatmennyiség olyan új 

követelményeket támaszt, melyre sok vállalat nem készült fel kielégítően. A hatékony információmenedzsment 

a korszerű̋ ügyviteli és számviteli rendszer kiépítésén túl egy a vállalat üzleti folyamataira optimalizált, 

szoftveres információs rendszer meglétet is igényli. 

Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ 
Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ 

 

 

Dr. Velkey Gábor velkey.gabor@gfe.hu 

Gazdaságtudományi Intézet 

 

 

Foglalkoztatás 

A foglalkoztatás, munkanélküliség, közmunka települési, térségi jellemzői és a problémák kezelésének 

lehetséges irányai. 
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ   

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  

 

A humán közszolgáltatások jellemzői 

Az oktatás, felsőoktatás, szociális ellátások és egészségügyi ellátás települési és térségi rendszere, a 

közszolgáltatások szervezésének dilemmái, az ellátások térbeli struktúrái. 
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ   

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  

 



 

 

Területfejlesztés 

Település és területfejlesztés Magyarországon és az EU-ban. 
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ   

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  

 

Térbeli és társadalmi egyenlőtlenségek 

A társadalmi marginalizáció és szegregáció, illetve a periferializálódás jelenségei és megjelenési formái 

hazánkban. 

Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ  

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ 

 

 

 

Aradszky Péter  

Gazdaságtudományi Intézet 

 

 

A 2011-es pénzügyi válság nemzetközi, magyarországi hatása a gazdaságra, bankrendszerre, vállalati 

és magán ügyfelekre 

A téma átfogó, lehet egy-egy részterületet választani.    
Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  

 

A banki digitalizáció fejlődése, aktuális trendjei 

A téma átfogó, lehet egy-egy részterületet választani.    
Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  

 

Bankügyletek, kockázatok és kockázatkezelés 

A téma átfogó, lehet egy-egy részterületet választani.    
Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  

 

A pénz története, modern pénz, bankkártya, digitális pénz 

A téma átfogó, lehet egy-egy részterületet választani.    
Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  

 

Vállalkozásfinanszírozás, banki finanszírozási módok, egy vállalkozás finanszírozásának elemzése 

A téma átfogó, lehet egy-egy részterületet választani.    
Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  

 

Aktuális támogatott vállalkozás finanszírozási konstrukciók 

A téma átfogó, lehet egy-egy részterületet választani.    
Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  

   



 

 

Lakossági finanszírozás, lakásfinanszírozás aktuális trendjei 

A téma átfogó, lehet egy-egy részterületet választani.    
Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ  

 

 

 

Dr. Micheller Magdolna  

Gazdaságtudományi Intézet 

 

 

Adott vállalat, üzem, vállalkozás története   
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ  

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ 

 

Adott parókia gazdasági helyzete a településen 

Lehet római katolikus, református, evangélikus, ortodox keresztény, izraelita is.   
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ  

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ 

 

 

 

Dr. Máthé Ilona mathe.ilona@gfe.hu  

Idegen nyelvi Lektorátus 

 

 

Pályázatírás az Európai Unión kívül és belül  

A dolgozat célja bemutatni a pályázatírás elméleti és gyakorlati hátterét, valamint egy konkrét példával 

illusztrálni.  
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ  

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ 

 

Szaknyelv és szakképzés az EU-ban 

A dolgozat célja bemutatni a szaknyelv és szakképzés összefüggéseit az EU-ban, összevetve a magyarországi 

helyzettel.           
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ  

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ 

 

Az Európai Unió oktatáspolitikája 

A dolgozat célja bemutatni az EU oktatáspolitikáját összevetve a magyarországi helyzettel, valamint az 

oktatás egy szegmensét kiemelni és gyakorlati példákkal illusztrálni.   
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ  

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ 



 

 

Térségfejlesztés humánerőforrás-fejlesztési programokkal 

A dolgozat célja bemutatni az EU regionális politikájának a megvalósítását helyi (országos és térségi) 

szinten konkrét példákkal illusztrálva.        
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ  

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ 

 

Európai Uniós projektmenedzsment  

A dolgozat célja bemutatni a projekt típusú gondolkodás jellemzőit az EU elveknek megfelelően, valamint a 

projektmenedzsment elméleti és gyakorlati kérdéseit elemezni konkrét példákkal.    
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ  

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ 

 

 

 

Boros Árpád boros.arpad@gfe.hu 

Idegen nyelvi Lektorátus 

 

 

Az európai uniós források felhasználása Magyarországon 

A dolgozat betekintést nyújt Magyarország európai uniós tagságának eddigi eredményeibe, tapasztalataiba, 

áttekintést ad az Európai Unió kohéziós politikájáról. Elemzi az EU regionális politikáját: alapelveit és 

célrendszerét. Bemutatja Magyarország és az EU kapcsolatát; megvizsgálja, hogy Magyarország mennyire 

sikeres a források felhasználása terén.  
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ  

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ 

 

A magyar gazdaság versenyképességének alakulása az Európai Unióban 

A dolgozat a magyar gazdaság versenyképességét hasonlítja össze néhány fejlett és 2004 óta az Európai 

Unióhoz csatlakozott tagállam versenyképességével. A dolgozat célja szempontjából különösen az utóbbi 

játszik fontos szerepet, hiszen azok az országok, amelyek Magyarországgal együtt csatlakoztak az Európai 

Unióhoz, Magyarországgal többé-kevésbé hasonló gazdasági fejlődésen mentek át. A dolgozat a 

versenyképességet elsősorban pénzügyi nézőpontból közelíti meg, de a munkaerő-piaci és egyéb szociális 

tényezőket is taglalja, amelyek a versenyképesség alakulását közvetve és közvetlenül is befolyásolhatják. 
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ  

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dr. Rákóczi Attila  

 

 

Egy adott pályázat/beruházás eredményességének vizsgálata 

A témafeldolgozás során adott gazdálkodó szervezet/önkormányzat/államigazgatási szerv hazai, vagy 

közösségi pályázatából megvalósult beruházás eredményességének vizsgálatát végzi el a hallgató. A vizsgálat 

a projektmenedzsment, gazdálkodási- és pályázaticél-központú megközelítése alapján történik. Az 

esettanulmány/szakdolgozati munka eredményeként egy-egy pályázat sikerességére, eredményességére lehet 

bővebb betekintést kapni, ezzel segítve akár az irányító hatóság munkáját. 
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ  

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ 

 

Projektmenedzsment tevékenység vizsgálata egy megvalósult beruházás tükrében 

A vizsgálattal arra keressük a választ, hogy egy megvalósult beruház során mennyire tudta tartani magát egy 

beruházó/kivitelező az eredeti pénzügyi, szakmai tervekhez, hogyan alakultak az árak, hogy alakult a 

költségvetés. Az esettanulmány/szakdolgozati munka eredményeként a jövőbeni beruházások 

projektmenedzsmentjének tervezésének, áttervezésének, újra ütemezésének menetét lehet mindinkább 

kialakítani. 
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ  

Pénzügy és számvitel Bsc és FOKSZ 

 

 

 

Együd Imre  

 

 

Háztartási gépek működése  
Műszaki menedzser Bsc 

 

Tűzoltóságok műszaki mentéshez használható eszközei, gépei, ezek működésének bemutatása 

Műszaki menedzser Bsc 

 

Munkavédelmi szempontú kockázatelemzés 

Műszaki menedzser Bsc 

 

Épületek korszerű fűtő- és melegvíz ellátása a környezeti adottságok figyelembevételével 
Műszaki menedzser Bsc 

 

A műszaki mentések során alkalmazott hidraulikus eszközök 

Műszaki menedzser Bsc 

 

 



 

 

Épületfelügyelet, épületautomatizálás. A Csaba Center épületfelügyeleti rendszere. 
Műszaki menedzser Bsc 

 

Egyéb hasonló témák: gépészet, gyártástechnológia, fémfeldolgozás, autóipar, stb.  
Műszaki menedzser Bsc 

 

 

Avramucz István  

 

 

Vállalatirányítási rendszerek alkalmazása a termelési hatékonyság növelésében 

A téma feldolgozása során egy vállalat termelési tevékenységének hatékonyságnövelő lépései kerülnek 

bemutatásra és elemzésre a gyakorlati megvalósítás lépéseinek részletes bemutatásával. Az optimalizációs 

lépések vállalatirányítási rendszerben történő bemutatása a legfőbb dimenziók, úgymint alapanyag, gép és 

eszköz, idő, költség és humán erőforrás vonatkozásában valósul meg. A témában elemzésre kerülő területek a 

terméktervezés, az anyagszükséglet-számítás és -előrejelzés, a készletgazdálkodás, a termelési folyamatok 

tervezése, ütemezése és nyomon követése, valamint a szállításszervezés tevékenységekkel kapcsolatos 

menedzsment feladatokat fedik le. 
Gazdálkodási és menedzsment Bsc és FOKSZ levelező 

Pénzügy és számvitel FOKSZ levelező 

 


