
BSC szakdolgozati témák 
2019/2020. tanév 

 
 

Pénzügy Intézet Tanszék 
 
Dr. Bozsik Sándor 
 
● Adóellenőrzés egy adófajta esetében 

● Egy vállalkozás költségvetési kapcsolatainak teljes vagy részleges bemutatása 

● Hitelintézeti Treasury szolgáltatások a kockázatcsökkentés szolgálatában   

● Biztosítók, nyugdíjbiztosítók portfóliópolitikája  

● Ügyféllimitek meghatározásának módjai, ügyféllimitek szerepe a hitelezésben 

● Egy vállalat rövid távú pénzügyi tervezésének értékelése 

● Egy vállalat hosszú távú stratégiai pénzügyi tervezése  

● Pénzügyi tanácsadás (tervezés) magánszemélyek részére ( 

● VAR modellek egy kereskedelmi bankban – A kereskedési könyv alkalmazása 

● Az egészségügy finanszírozása egy kórház példáján  

● Vezetői pénzügyi információrendszer kialakítása, kezelése 

 

Süveges Gábor 
 

● Portfóliók, befektetési alapok, nyugdíjpénztárak teljesítményértékelése   

● Egy konkrét beruházás projeKt pénzügyi értékelése  

● Egy beruházás tőkeköltségvetési, finanszírozási problémáinak áttekintése és/vagy 

projektfinanszírozás  (vállalati oldal) 

● Egy vállalat rövid/hosszú távú pénzügyi tervezésének értékelése (vállalati oldal) 

● A vállalati finanszírozási döntések értékelése egy konkrét vállalat példáján (vállalati oldal) 

● A vállalati tőkeszerkezet összehasonlító elemzése egy ágazatban/szektorban 

● Az EU regionális fejlesztési alapjaira szóló pályázatok gazdasági kalkulációi, 

megvalósíthatósági tanulmány, likviditási terv, költség-haszon elemzés 

● Vezetői pénzügyi információrendszer kialakítása, kezelése 

 

 

 



 

Dr. Szemán Judit 
 
● Hitelintézeti Treasury szolgáltatások a kockázatcsökkentés szolgálatában  

● Egy adott bankfiók teljesítményének átfogó elemzése (a fiók mint profitcentrum) 

● Egy banki szolgáltatás ügyvitelének áttekintése (pl. hitelbírálat) 

● Ügyféllimitek meghatározásának módjai, ügyféllimitek szerepe a hitelezésben 

● Egy konkrét beruházás project pénzügyi értékelése  

● Egy beruházás tőkeköltségvetési, finanszírozási problémáinak áttekintése és/vagy 

projektfinanszírozás   

● Egy konkrét beruházás project pénzügyi értékelése  

● Egy beruházás tőkeköltségvetési, finanszírozási problémáinak áttekintése és/vagy 

projektfinanszírozás   

● Egy vállalat rövid távú pénzügyi tervezésének értékelése 

● A vállalati finanszírozási döntések értékelése egy konkrét vállalat példáján 

● A vállalati tőkeszerkezet összehasonlító elemzése egy ágazatban  

● VAR modellek egy kereskedelmi bankban – A kereskedési könyv alkalmazása 

● Az új bázeli tőkemegfelelési elvek adaptációjának esetleges problémái egy hazai bank 

példáján  

● Vezetői pénzügyi információrendszer kialakítása, kezelése 

 
 
Dr. Zsombori Zsolt 
 
● Adóellenőrzés egy adófajta esetében 

● Egy banki szolgáltatás ügyvitelének áttekintése (pl. hitelbírálat) 

● Agrárfinanszírozás problémái egy mezőgazdasági vállalkozásnál  

● Az egészségügy finanszírozása egy kórház példáján  

● Egy értékpapír technikai és fundamentális elemzése  

● KKV hitelezés tapasztalatai   

 

 

  



Számvitel Intézet Tanszék 
 
 
Dr. Füredi-Fülöp Judit 
 
 
● A környezeti számvitel helye és szerepe a vállalkozási gyakorlatban 

● A könyvvizsgálat elméleti és módszertani kérdései 

● Egy konkrét könyvvizsgálat bemutatása 

● A könyvvizsgálati standardok szerepe a gazdasági folyamatok megítélésében 

● Számviteli harmonizáció Európában és magyarországi könyvvizsgálati előírások 

harmonizációja 

● Nemzetközi normarendszerek összehasonlítása a számvitel területén 

● A minőségbiztosítás számviteli kérdései 

● Az ellenőrzés hatásainak kezelése a gyakorlatban 

 
 
Dr. Kántor Béla 
 
● A könyvvizsgálat elméleti és módszertani kérdései 

● Egy konkrét könyvvizsgálat bemutatása 

● A könyvvizsgálati standardok szerepe a gazdasági folyamatok megítélésében 

● Számviteli harmonizáció Európában és magyarországi könyvvizsgálati előírások 

harmonizációja 

● Nemzetközi normarendszerek összehasonlítása a számvitel területén 

● Csődeljárás a gyakorlatban 

● Felszámolás a gyakorlatban 

● Végelszámolás a gyakorlatban 

● Számviteli információs rendszerek, a számvitel informatikai támogatása 

● A számviteli szotfver környezete 

● Települési önkormányzatok gazdálkodásának, feladatellátásnak elemzése, értékelése 

● Az államháztartás szervezeteinek számviteli, beszámolási rendszere, sajátosságainak 

bemutatása egy konkrét költségvetési szerven keresztül 

● A költségvetési szervek belső kontroll rendszerének és belső ellenőrzési rendszerének 

működése 



● Központi költségvetési szervek költségvetési tervezésének, beszámolásának sajátosságai 

 
 
dr. Murányi Klaudia 
 
● Költségelszámolási rendszer, módszer bemutatása egy konkrét példán keresztül 

Költségelszámolási módszerek elméleti bemutatása és gyakorlati megvalósulása egy 

konkrét példán keresztül  

● Költségek elszámolása, számviteli kezelése 

● Költségelszámolási rendszer számvitelének és eredménykimutatással kapcsolatos 

összefüggések bemutatása egy konkrét példán keresztül 

 
 
Dr. Musinszki Zoltán 
 
● Kontrollingrendszerek működése 

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

vagy szolgáltató szervezetek kontrollingrendszere) 

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

kontrollja, költségkontrolling) 

● A kontrolling legalább egy funkciójának bemutatása (tervezés, mérés-elemzés, 

beszámolás-visszacsatolás) egy szervezetnél 

● Kis-és középvállalkozások kontrollingja, költségszámítási rendszere 

● Mezőgazdasági vállalkozások számvitele és kontrollingja 

● A vezetői számvitel módszertana 

● Költségszámítási rendszerek működtetése egy szervezet példáján keresztül (például 

önköltségszámítás, költségfelosztás, költséggyűjtők rendszere) 

 
 
  



Dr. Pál Tibor 
 
● A környezeti számvitel helye és szerepe a vállalkozási gyakorlatban 

● A könyvvizsgálat elméleti és módszertani kérdései 

● Egy konkrét könyvvizsgálat bemutatása 

● A könyvvizsgálati standardok szerepe a gazdasági folyamatok megítélésében 

● Számviteli harmonizáció Európában és magyarországi könyvvizsgálati előírások 

harmonizációja 

● Nemzetközi normarendszerek összehasonlítása a számvitel területén 

● Számviteli előrejelzések lehetőségei és korlátai 

 

 
 
Várkonyiné Dr. Juhász Mária 
 
● A könyvvizsgálat elméleti és módszertani kérdései 

● Egy konkrét könyvvizsgálat bemutatása 

● A könyvvizsgálati standardok szerepe a gazdasági folyamatok megítélésében 

● Csődeljárás a gyakorlatban 

● Felszámolás a gyakorlatban 

● Végelszámolás a gyakorlatban 

● A hitelintézetek számviteli, elemzési sajátosságai egy konkrét hitelintézet példáján 

● Konszolidáció a gyakorlatban 

  



Nemzetközi Pénzügy Intézeti Tanszék 
 
 
Dr. Kovács Levente 
 
● Egy vállalat pénzforgalmának elemzése 

● Nemzetközi vagy bankközi pénzforgalmi elemzése 

● Elszámolóházak működése 

● A pénzkezelési szokások változása (X, Y, Z generáció) 

● Otthonteremtési programok értékelése 

● Gazdaságtörténeti kutatások, összehasonlítások 

● Pénzügyi kultúra vizsgálata, elemzése 

● Devizaárfolyam kérdések vizsgálata 

● A tőzsdék szerepe a gazdaságban 

● Nemzetközi pénzügyi intézmények tevékenységének bemutatása, értékelése 

 

 
Dr. Pál Zsolt 
 
● Egy vállalat pénzforgalmának elemzése 

● Nemzetközi vagy bankközi pénzforgalmi elemzése 

● Elszámolóházak működése 

● A készpénzforgalom és a készpénz infrastruktúrájának elemzése 

● Egyes fizetési módok, pénzhelyettesítők gazdasági szerepének vizsgálat 

● Pénzügyi kultúra vizsgálata, elemzése 

● A tőzsdék szerepe a gazdaságban 

 

 


