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Kedves Hallgatók! 

Az alábbi szakdolgozati témajavaslatok gondolatébresztőként szolgálnak. A felsoroltakon kívül 
is választhatnak egyéb témákat, ezeket célszerű előzetesen a szakot gondozó tanszék 
oktatóival egyeztetni!  Az alábbiakban felsorolt témakörökön belül lehet szűkíteni a témát, 
illeszteni a szakmai gyakorlatos céghez! Jó témaválasztást kívánunk! 

Pénzügy és Gazdálkodás Tanszék  szakdolgozati témajavaslatai: 

Egy új vállalkozás számviteli rendszerének kialakítása 
Egy vállalkozás költséggazdálkodásának értékelése 
Egy vállalkozó számviteli információs rendszerének vizsgálata 
Csőd illetve fleszámolási eljárás vizsgálata egy adott vállalkozásnál 
Ellenőrzés önellenőrzés számvitele és adózási teendői 
A lízing elszámolása a magyar és az IFRS (US GAAP) szabályok alapján 
Könyvvizsgálat témakör 

Társaságok átalakulása sajátos számviteli elszámolása 
Egyesülés szétválás számvitele 

IFRS-sek hatása magyar számvitelre 

Konszolidált számviteli beszámolási kötelezettség 
Bármilyen számviteli témakör 

Kontrolling információs rendszer kialakítása egy adott vállalkozásnál 
Kontrolling információs rendszer működésének elemzése egy adott vállalkozásnál 
Költségszámítás gyakorlata egy választott vállalkozásnál 
A vállalkozás erőforrásainak elemzése 
Egy vállalkozás tárgyi eszközgazdálkodásának elemzése 
Egy vállalkozás termékeinek minőségalakulásának vizsgálata 
Egy vállalkozás munkaerőgazdálkodásának elemzése 
Egy vállalkozás készletgazdálkodásának elemzése 
Egy vállalkozás árképzési tevékenységének bemutatása 
Vállalkozások alapítási döntései 
Kis- és középvállalkozások finanszírozási döntései 



 
 
Valamely adó vagy adók (nyereségadó, forgalmi adó, helyi adó stb.), az adózási megoldások 
rendszerének működése, hatása a vállalati gazdálkodásra 

Egyéni vállalkozás jövedelemadózási lehetőségeinek összehasonlító elemzése 

A kisvállalkozások adózási választási lehetőségeinek összehasonlító elemzése, adóoptimalizáció 
Az SZJA rendszer működése - a magánszemély vagy a vállalat munkáltatói és kifizetői oldaláról 
történő vizsgálatok 

Elemzések a vállalati pénzügyek területeivel összefügésben  

Kockázat és kockázatelemzés a vállalati gyakorlatban 
Készletezés készletkezelés témakör 
Készletezés leltározás témakör 
Termeléselszámolás mezőgazdasági sajátosságai 
Termeléselszámolás gyakorlata 
Költséghelyek, költségviselők a szolgáltatásban 
Digitalizáció a számvitelben 
A számvitel történeti fejlődése irányai lehetősége, jövője 
LEAN szemlélet és a számvitel 
LEAN management 
Bármilyen számviteli témakör 
Az önkormányzatok feladatellátása és a költségvetési finanszírozásuk összefüggései országos 
kitekintésben 
A vagyongazdálkodás vizsgálata egy vagy több önkormányzat példáján összehasonlító elemzéssel 
A gazdálkodási folyamatok vizsgálata több év adatai alapján egy önkormányzat gyakorlatában  
Egy konkrét költségvetési intézmény gazdálkodásának vizsgálata több év adatainak összehasonlító 
elemzésével a finanszírozás tükrében 
A helyi adóztatás vizsgálata egy konkrét önkormányzat példáján országos kitekintésben 
Egy konkrét önkormányzat településfejlesztési tevékenységének vizsgálata a szabályozások és a 
finanszírozás tükrében  
Szociálpolitikai feladatok és azok finanszírozási lehetőségeinek vizsgálata egy önkormányzat példája 
alapján  
 A településfejlesztési tevékenység és a település versenyképességének összefüggései  
Az önkormányzati finanszírozási rendszer jellemzői és változásai egy meghatározott 
időintervallumban 
A hallgató által tetszőlegesen felvetett közszférához tartozó kérdéskör gazdasági összefüggésben 
való vizsgálata 
Uniós projektek megvalósulásának elemzése esettanulmány módszer alkalmazásával  
Projektmenedzsment tevékenység szerepe a vállalkozások szervezeti kultúrájában 
Stratégiai és operatív tervezés a KKV-ék körében  
KKV-ék versenyhelyzet és benchmark elemzése  
KKV-ék generációváltásának menedzsment folyamatai  
Vállalkozások vállalkozásfejlesztési projektjének tervezése PDCA módszer alkalmazásával  
Vállalkozások pénzügyi tervezése  
Tőzsdei árfolyamelemzés technika és fundamentalista árfolyamelemzési módszerek alkalmazásával  



 
 
Pénzügyi közvetítők termék és szolgáltatási portfóliójának elemzése  
Befektetések XXI. századi jellemzői, piaci és részpiaci elemzések  

 

Logisztika és Menedzsment Informatika Tanszék szakdolgozati témajavaslatai: 

A beszerzési logisztika bemutatása egy választott cég gyakorlatában 
Egy vállalkozás életciklusainak elemzése 
Szolgáltatásmenedzsment a gyakorlatban 
A vállalati növekedés elmélete és gyakorlata 
Az innovációmenedzsment a gyakorlatban 
A smart csomagolás megoldásai 
Zöld logisztika 
Változásmenedzselés egy vállalkozás gyakorlatában 
Időmenedzsment aktuális kérdései 
Információs rendszerek fejlesztése 
Informatika a logisztikai folyamatokban 
IT szerepe a vállalati folyamatokban 
E-kereskedelem kapcsolata az információs rendszerrel 
Integrált vállalatirányítási (ERP) rendszerek alkalmazása a vállalati gyakorlatban 
Marketing  és online marketing a gyakorlatban 
Szolgáltatásmarketing a gyakorlatban 
Vevői elégedettség, lojalitás és mérése 
Ügyfélélmény és digitális ügyfélélmény trendek, s azok elemzése 
CRM rendszerek és azok gyakorlata 
Énmárka építés 
Társadalmi felelősségvállalás/közös értékteremtés a gyakorlatban 
Munkáltatói márkaépítés 
SSC menedzsment a gyakorlatban 
Start-up vállalkozások életút vizsgálata 
Helyi termékek gazdasági hatásai 
Helyi termékek logisztikája 
Vezetési elméletek a gyakorlatban 
Humánmenedzsment elmélete és gyakorlata 
Egy vállalat szervezeti struktúrájának elemzése 
Well-being a szervezetben 
A vállalati és egyéni jóllét kapcsolata, gazdasági hatása 
Tudásmenedzsment a szervezetben 
Az oktatási szervezetek jövőképe 
Oktatási intézmények menedzsment koncepciója és gyakorlata (szűkítés szükséges a konkrét 
témában) 
A mobbinggal összefüggésben bármilyen téma 
Szervezeti teljesítményösztönzési rendszerek témaköre 
Többszempontú döntési módszerek alkalmazása a döntéselőkészítésben 



 
 
Vevői / Szállítói értékelő rendszer kialakítása és működtetése X vállalatnál (Balanced Scorecard) 
Értékáramlás térkép készítése és fejlesztési javaslat megfogalmazása X vállalat valamely kulcs 
logisztikai folyamatára vonatkozóan (tervezés, beszerzés, raktározás, gyártás, kiszállítás) 
X vállalat ERP rendszer testreszabási igényeinek és lépéseinek bemutatása (projektmenedzsment 
eszközökkel) 
 X vállalat logisztikai tervezési folyamat bemutatása a lehetséges fejlesztési területek kijelölésével 
különös tekintettel az ellátási lánc szintű kooperatív tervezés megvalósíthatóságának elemzésére 
 X vállalat fuvartervezés és járatoptimalizálási tevékenységének bemutatása, fejlesztési javaslatok 
megfogalmazása 
Bármilyen logisztikai folyamatfejlesztés bemutatása X vállalatnál, amelyben a hallgató részt vett, és a 
logisztikai kiszolgálás színvonalát javítja a vevői igény jobb kielégítése érdekében (VMI; EDI; termék 
nyomonkövethetőség fejlesztése; áramlás / FIFO javítás, stb.)  
Lean logisztika, lean ellátási lánc menedzsment X vállalat példáján keresztül bemutatva 
Minőségköltségek elemzése, nyomonkövetése, csökkentése bármely folyamatfejlesztési módszer 
segítségével 

 


