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Dolgozati témák szakmai gyakorlathoz 

 

Prof. Dr. Kocziszky György 

 

1. Nemzetközi pénzügyi szektor szerepe világgazdaságban. 

2. A fejlődő országok világgazdasági helyét meghatározó gyarmati kapcsolatok. 

3. Gazdasági fejlődési pályák összehasonlítása országok között.  

4. Regionális fejlődési pályák összehasonlítása. 

5. Területi versenyképesség összehasonlító vizsgálata. 

 

Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna  

1. Az elmúlt 20 év munkaerő-piaci trendjeinek nemzetközi összehasonlításban történő 

elemzése.  

a. A társadalmi és gazdasági fejlettség területi különbségeinek vizsgálata 

munkaerőpiaci aspektusból. 

b. Foglalkoztatáspolitika aktuális kérdéseinek vizsgálata 

c. A különböző iskolázottsági csoportok foglalkoztatottságának változása a 

rendszerváltozás óta Magyarországon  

d. Az Y és Z generáció és a munkaerő-piac: Új elvárások a munkáltatókkal 

szemben. 

2. Migráció mobilitás nemzetközi viszonylatban 

a. Fiatalok mobilitás vizsgálata, különös tekintettel az attitűd vizsgálatokra 

3. Törékeny munkavállalói csoportok munkaerőpiaci helyzetének vizsgálata 

- A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának és szervezeti 

integrálásának vizsgálata. 

- Nők munkaerőpiaci helyzetének vizsgálata hazai és nemzetközi 

aspektusból, hazai és legjobb nemzetközi gyakorlatok elemzése. 

- Romák munkaerőpiaci helyzetének vizsgálata. Roma foglalkoztatási 

programok és azok eredményei a romastratégia tükrében 

4. A szolidáris gazdaság indokai, céljai és eszközei  

- A non-profit szektor szerepe a foglalkoztatásban 

- A közfoglalkoztatás indokai, módszerei és eredménye 

- Társadalmi innováció generálói 

5. A társadalombiztosítási reformfolyamatok gazdasági értékelése. 

- 2020 pandemia hatása 

6. Érdekek egyeztetése. A munkáltatói érdekképviseletek szerveződése Magyarországon  

- Az ágazati párbeszéd bizottságok nemzeti keretek belül és az Európai 

Ágazati Párbeszéd bizottságokban  

- A munkavállalói érdekképviseletek szerveződése Magyarországon. 

 

Dr. Kuttor Dániel 

 

1. Világkereskedelem elemzése 

2. Kína gazdasági-társadalmi fejlődésének vizsgálata 

3. Tetszőleges nemzetközi gazdasági szervezet elemzése 

4. A magyarországi pénzügyi tér vizsgálata (telephelyek, áramok, kapcsolatok) 



5. Visegrádi országok (V4) összehasonlító elemzése (Csehország, Magyarország, 

Lengyelország, Szlovákia) 

6. Térinformatika (GIS) és egyéb adatvizualizációs technikák alkalmazása 

 

Dr. Lipták Katalin  
 

1. Foglalkoztatáspolitika értékelése az Európai Unió valamelyik országában 

2. A nők munkaerő-piaci jellemzői 

3. Közlekedési, szállítmányozási tendenciák a világ egy szabadon választott országában 

4. A menekültkérdés értékelése külpolitikai szempontból 

5. Valamely szabadon választott európai ország külpolitikájának a vizsgálata 

6. A szolidáris gazdaság indokai, a társadalmi vállalkozások jellemzői  

Dr. Nagy Zoltán 

1. Világgazdasági régiók, világgazdasági akciócentrumok összehasonlító vizsgálata  

2. Az EU országok gazdaságának összehasonlító elemzése 

3. A transznacionális és multinacionális társaságok szerepe a magyar gazdaságban  

4. Nagyvárosok, global city-k szerepe a világgazdaságban 

5. Városok, városi térségek fejlődése Magyarországon, Európában 

6. Smart city-k szerepe a gazdaságban, fejlődési lehetőségei Magyarországon 

 

Dr. Péter Zsolt 

 

1. A turizmus nemzetközi tendenciái. 

2. A turizmus gazdasági és társadalmi hatásainak vizsgálata. 

3. Regionális gazdasági integrációk helye, szerepe a világgazdaságban. 

4. Turisztikai hálózatok fogalma szerepe, jelentősége a világgazdaságban. 

5. A turizmus hatásai a területi fejlődésre. 

6. Alternatív turizmustípusok helye, szerepe a világ turizmusában. 

 

Sebestyénné Dr. Szép Tekla 

1. Az energiafogyasztás és az energiahatékonyság kapcsolatának elemzése  

egy kiválasztott szektorban (például háztartási vagy közlekedési 

2. A hazai energiafelhasználás elemzése az új energiastratégiák tükrében  

3. A fenntartható energia, avagy energiagazdálkodás a fenntarthatóság  

4. Brazília gazdasági-társadalmi vizsgálata idősoron keresztül 

5. A dél-amerikai régió és az Amerikai Egyesült Államok között fennálló  

6. Globális problémák – lokális megoldások? 

 

Dr. Szendi Dóra 

1. Területi egyenlőtlenségek vizsgálata Kelet- Közép Európában  

2. Az életminőség mérésének lehetőségei területi szinten, különös tekintettel a HDI és 

életminőség index számítására 

3. Regionális felzárkózás és konvergencia elemzésének lehetőségei, különös tekintettel a 

Visegrádi országokban, és Németország esetében 

4. Szomszédsági kapcsolatok szerepe a gazdasági mutatók eloszlásában 

5. Smart cityk mérhetőségi kérdései 

 



Siposné Dr. Nándori Eszter  

1. A munkanélküliség okainak és következményeinek vizsgálata egy szabadon választott 

régióban vagy országban. 

2. A szegénység felszámolására tett kísérletek vizsgálata. 

3. Szegénység és gazdasági növekedés kapcsolata a világ egy szabadon választott 

országában / térségében. 

4. A szegénység és a jövedelemegyenlőtlenségek alakulása egy szabadon választott 

térségben. 

5. A nyugdíjrendszerek elemzése, az időskori (ön)gondoskodás alternatívái. 

6. Újszerű megoldások a szegénység / munkaerőpiaci problémák enyhítésére. 

 

Dr. Tóth Géza 

1. 1.Az európai térszerkezet vizsgálata  

2. Az EU27 régióinak összehasonlító vizsgálata térinformatikai eszközökkel   

3. Az elérhetőség modellezési lehetőségei hazai példán  

4. Hazánk területi fejlődésének vizsgálata 

5. Területi különbségek hazánkban, különös tekintettel Észak-Magyarországra 

6. Térinformatikai elemzések a közgazdasági vizsgálatokban  

 


