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Szakdolgozati/záródolgozati témakörök  

2022. szeptembertől  

 

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: 

Gazdaság és nyelv 

Sportgazdaság 

Értékrend és életminőség 

Sportmarketing 

Művészetmenedzsment 

Sport és fenntarthatóság 

Nyelvi tájkép és ruhadivat 

Nyelvpolitika és gazdaság 

A pénz a Bibliában  

Vállalkozások alapításával kapcsolatos döntések 

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 

Pénzügyi tervezés a vállalkozásoknál 

Beruházások tervezése, gazdaságossági vizsgálata 
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Tőzsdei árfolyamelemzés technikai és fundamentális árfolyamelemzési módszerek 
segítségével 

Pénzügyi közvetítők termék portfóliójának elemzése 

Tőkepiaci mozgások elemzése viselkedési pénzügyek segítségével 

Stratégiai tervezés a vállalkozásoknál 

A hitelezési folyamatok elemzése Magyarországon. 

Banki hitelezési ciklusok és reálgazdasági hatásaik. 

Kriptodevizák, mint felkapott befektetési eszközosztály.  

Vállalkozások értékelése, összehasonlítása a versenytársakkal. 

Fejlesztési feladatok és azok gazdaságosságának vizsgálata a közszférában 

Szociálpolitikai feladatok települési ellátása és azok finanszírozási lehetőségeinek vizsgálata  

A településfejlesztési tevékenység és a település versenyképességének összefüggései 

A helyi adóztatás vizsgálata egy konkrét önkormányzat példáján országos kitekintésben 

Egy költségvetési intézmény gazdálkodásának elemzése több év adatai alapján a 
finanszírozás tükrében 

Az önkormányzatok feladatellátása és finanszírozása összefüggései országos kitekintésben 

Az önkormányzatok gazdálkodási folyamatainak vizsgálata több év adatai alapján  

A vagyongazdálkodás vizsgálata összehasonlító elemzéssel egy vagy több önkormányzat 
példáján  

Az XY Kft. gazdasági elemzése 

Egy adott vállalkozás beszámolójából nyerhető információk és azok felhasználási területei, 
különös tekintettel a számviteli politika és a vállalati gazdasági folyamatok kapcsolatára 

Az XY Kft. költséggazdálkodása 

Vállalkozások alapításának, átalakulásának számviteli és pénzügyi folyamatai. Átalakulások 
a vállalati gyakorlatban 

Tevékenységalapú költségelszámolás gyakorlati alkalmazása egy konkrét vállalati példán 
keresztül 

Számviteli rendszerekben készített beszámolók szerkezeti felépítésére, összehasonlító 
elemzésére 

Az egyéni vállalkozás indításával kapcsolatos tervezési, szervezési feladatok, különös 
tekintettel a számviteli teendőkre vonatkozóan 

Egy vállalkozás leltározási tevékenységének vizsgálata 

A stratégiai és operatív kontrolling összefüggése és eltérések a feladatokban és az 
eszközrendszerekben 

Egy vállalat tárgyi eszköz gazdálkodásának vizsgálata 
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Logisztika és Menedzsment Informatika Tanszék szakdolgozati témajavaslatai: 

A vállalati növekedés elmélete és gyakorlata 

Az innovációmenedzsment a gyakorlatban 

A smart csomagolás megoldásai 

Zöld logisztika 

Változásmenedzselés egy vállalkozás gyakorlatában 

Időmenedzsment aktuális kérdései 

Egy vállalkozás életciklusainak elemzése 

Szolgáltatásrobotizáció aktuális kérdései 

Lean menedzsment (gyakorlati probléma megoldása lean eszközökkel) 

Minőségmenedzsment technikák alkalmazása a folyamatfejlesztésben 

Értékáramlás feltérképezése, elemzése, fejlesztési javaslatok megfogalmazása gyakorlati 
vállalati példán keresztül 

Six Sigma folyamatfejlesztés a gyakorlatban 

Lean logisztika 

Logisztikai kontrolling 

Üzleti folyamatok modellezése és optimalizálása 

Termelés logisztika a gyakorlatban 

Innovatív vállalatok életciklusának vizsgálata 

HR kérdések egy vállalkozás gyakorlatában 

Szervezeti magatartás a gyakorlatban 

Projektet a vállalatok gyakorlatában 

Helyi termékek a gazdaságban 

Vállalkozás indítása, főbb kérdései 

Többszempontú döntési módszerek alkalmazása a döntéselőkészítésben 

Vállalatirányítási rendszerek a vállalati folyamatokban 

Vállalati adatok elemzése statisztikai módszerekkel 

Az informatikus-képzés perspektívái 

Oktatás és munkaerőpiaci kompetencia-igények 

Az információs rendszerek alkalmazása a döntési folyamatokban 
 

 


