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1. Közszolgáltatások a változó környezetben: egy választott közszolgáltatás (és hozzá 

kapcsolódó közszolgáltató vállalat) példáján keresztül bemutatni a főbb gazdálkodási 

sajátosságokat, a felmerülő kihívásokat. Az elemzés háttere lehet: szakirodalomkutatás, 

jogszabályi háttér változásai, a főbb gazdálkodási adatok elemzése a nyilvánosan elérhető 

e-beszámolók, vagy vállalati adatszolgáltatás alapján. 

2. Az energiapiacon zajló változások gazdasági hatásainak elemzése. Az elemzés háttere lehet: 

szakirodalomkutatás, statisztikai adatbázisok, vállalati adatszolgáltatás, kérdőíves felmérés, 

szakértői interjúk. 

3. Környezetvédelmi kérdések megjelenése a vállalatok gazdálkodásában (szigorodó 

környezetvédelmi szabályozások, hulladékgazdálkodás, energiagazdálkodás, körforgásos 

gazdaság, ipari szimbiózis megoldások). Az elemzés háttere lehet: szakirodalomkutatás, 

statisztikai adatbázisok, iparági elemzés, vállalati adatszolgáltatás, kérdőíves felmérés, 

szakértői interjúk. 

4. Egy összetett, 4-5 oldalas, a vállalati költséggazdálkodás témaköréhez kapcsolódó 

esettanulmány önálló feldolgozása. Az esettanulmányban szereplő információk alapján a 

számításokhoz szükséges költséginformációs bázis összeállítása, az adatok rendszerezése, 

táblázatokba foglalása. Erre alapozva a vállalati költségstruktúra több szempontú elemzése, 

költségfüggvények szerkesztése. A termékek önköltségének meghatározása többféle 

kalkulációs módszerrel. 

5. Egy összetett, 4-5 oldalas, a létesítménygazdálkodás témaköréhez kapcsolódó 

esettanulmány önálló feldolgozása. Az esettanulmányban szereplő információk alapján a 

számításokhoz szükséges Excel adatbázis összeállítása, az adatok rendszerezése, 

táblázatokba foglalása. Erre alapozva Excelben beruházásgazdaságossági döntések 

előkészítése mérhető hozamhatással rendelkező (ezen belül tipikus és nem tipikus 

hozadéksorú), valamint mérhető hozamhatással nem rendelkező beruházásokra 

vonatkozóan egyaránt. Létesítményberuházásokkal kapcsolatos kockázatkezelések Excel 

segítségével. 

6. A vállalatok társadalmi felelősségvállalásával kapcsolatos vállalati tevékenységek és 

dokumentumok elemzése egy nagyvállalatnál szakirodalomkutatás, vállalati adatbázisok, 

kérdőíves felmérés, illetve interjúk alapján.  

7. Kisvállalati ötletkeresés és üzleti tervezés az új környezeti kihívások fényében. 

Esettanulmány jellegű témafeldolgozás egy adott saját vállalkozási ötlet alapján. A 

tématerületen tevékenykedő vállalkozás felkeresése és elsősorban dokumentumelemzés, 

valamint interjú módszerekkel történő vizsgálata.  

8. A kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon. A problémák megoldásának 

lehetőségei, makro- és mezoszintű beavatkozási programok. Javasolt gyakorlati hely: 

közintézmények. 

9. Szövetkezetek hazai szabályozásának történeti alakulása, jelenlegi működési sajátosságai 

egy (pl. szociális) szövetkezet példáján keresztül. A bemutatás háttere lehet: szakirodalom 

kutatás,  statisztikai és jogszabályi adatbázisok, szövetkezeti adatszolgáltatás, kérdőíves 

felmérés, vagy szakértői interjú. 

10. Non profit (gazdasági) társaságok speciális szabályozási, szervezeti, működési jellemzői, 

és ezek változásának bemutatása egy esettanulmány keretében. A bemutatás háttere lehet: 

szakirodalom  kutatás, statisztikai és jogszabályi adatbázisok, társasági adatszolgáltatás, 

kérdőíves felmérés, vagy szakértői interjú. 

11. Az információgazdálkodási rendszerek bemutatása egy tetszőleges 

vállalkozásnál/vállalatnál/szervezetnél vagy egy, a mindennapokban elérhető rendszer 

szemléltetése. Olyan gyakorlati példát szükséges feldolgozni 8-10 oldalban, ahol az 



információgazdálkodási rendszerek főbb jellemzőinek bemutatása (például a rendszer(ek) 

célja, környezete, erőforrásai, alkotóelemei, hozzáférések, kapcsolódások stb.) és a 

gazdálkodási kérdéseinek feldolgozása történik meg. 

12. Közösségi beruházási projektek vizsgálata (magyarországi és nemzetközi lehetőségek 

figyelembevételével). Az elemzés háttere lehet: szakirodalomkutatás, statisztikai 

adatbázisok, kérdőíves felmérés, szakértői interjúk. 

13. Közösségi beruházási projektek költség-haszon elemzése. Az elemzéshez szükséges 

adatbázis feltárása. A különböző számítási eljárások egybevetése, következtetések 

levonása. Az elemzés háttere lehet: szakirodalomkutatás, statisztikai adatbázisok, kérdőíves 

felmérés 

14. Egy projekthez kapcsolódó, költség-haszon elemzésre vonatkozó esettanulmány önálló 

feldolgozása. Az elemzés háttere lehet: az esettanulmányban szereplő információk alapján 

az elemzéshez szükséges adatbázis összeállítása, az adatok rendszerezése, a projekt költség-

haszon elemzésének részletes levezetése. 

15. Önkormányzatok gazdálkodásának vizsgálata. Az elemzés háttere lehet: 

szakirodalomkutatás, statisztikai adatbázisok, kérdőíves felmérés, egyes elemzések esetén 

a főbb gazdálkodási adatok nyilvánosan elérhető az önkormányzati adatszolgáltatás alapján. 

16. Kereskedelmi vállalkozás áruforgalmi tevékenységének elemzése: egy választott 

kereskedelmi vállalkozás (bolt) példáján keresztül bemutatni és elemezni a beszerzési, 

készletgazdálkodási és értékesítési tevékenységét. Az elemzés háttere lehet: 

szakirodalomkutatás, statisztikai adatbázisok, és vállalati adatszolgáltatás (bolt bázisvállalat 

szükséges, aki a készlet és forgalmi adatokat biztosítja). 

17. A válság hatása és kezelése egy vállalatnál: egy választott ágazat (és hozzá kapcsolódó 

vállalat) példáján keresztül bemutatni és értékelni a főbb gazdálkodási sajátosságokat, a 

válság kezelésére tett intézkedéseket valamint a felmerülő kihívásokat a válság időszakában 

és azt követően (2008-2020-ig). Az elemzés háttere lehet: szakirodalomkutatás, statisztikai 

adatbázisok, iparági elemzés, a főbb gazdálkodási adatok elemzése a nyilvánosan elérhető 

e-beszámolók, vagy vállalati adatszolgáltatás, szakértői interjúk alapján. 

18. Vállalkozók és társadalmi vállalkozók tanácsadási igényeinek és tapasztalatainak empirikus 

vizsgálata: részvétel az empirikus kutatásban. Kérdőív kitöltése tanácsadókkal és 

ügyfeleikkel, ezek értékelése. Az elemzés háttere lehet: szakirodalomkutatás, statisztikai 

adatbázisok, valamint kérdőíves felmérés, szakértői interjúk.  

19. Digitalizáció - informatikai megoldások a vállalati gyakorlatban: Vállalatirányítás vagy 

adatelemzési eszközök általános bemutatása a vállalati gyakorlatban, és egy konkrét 

vállalati példán keresztül. Adatgyűjtés a vállalati gyakorlatban használt új informatikai és 

technológiai eszközökről, jövőbeli új megoldásokról.  

20. Piacszabályozás és fogyasztóvédelem: A kiválasztott terület helyeztelemzése, a kapcsolódó 

szabályozási kérdések feldolgozása és egy konkrét eset (jogeset), vállalati gyakorlat 

bemutatása. Választható területek: GDPR / Fogyasztói jogérvényesítés és jogorvoslat / 

Fogyasztóvédelem a pénzügyi piacon / Minőségügy és élelmiszerbiztonság / 

Termékbiztonság és piacfelügyelet / Tisztességtelen piaci magatartás - megtévesztő 

kereskedelmi módszerek / Versenyszabályozás. 

 


