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Általános követelmények 
• A tanulmánynak tükröznie kell, hogy a hallgató képes lenne egy pénzügy-számviteli-

kontrolling folyamat gyakorlati végrehajtására, tehát a tanulmány eredményének 

hasznosíthatónak kell lennie a vállalati vagy államigazgatási (elsősorban adóhivatali vagy 

önkormányzati), valamint pénzügyi szolgáltató területen. 

• A tanulmányt a szakdolgozat esettanulmány része helyett kell elkészíteni. A szakdolgozat 

elméleti összefoglaló része változatlan marad. A bázisvállalat bemutatása részt 

természetesen nem kell megírni. 

• A tanulmány terjedelme minimum 20, maximum 30 oldal legyen, a formai követelmények 

értelemszerűen a szakdolgozat formai követelményeivel egyezzenek meg (beleértve a 

hivatkozásokat és a táblák, ábrák forrással való ellátását).  

• A tanulmányt egy intézeti konzulens irányítása alatt kell elvégezni, aki megtagadhatja a 

tanulmány elfogadását, ha a hallgató legalább háromszor nem konzultált vele a tanulmány 

írásának ideje alatt. 

• A tanulmányt címoldallal ellátva e-mail-ben kell elküldeni a belső konzulensnek és 

egyidejűleg másolatban az intézeti adminisztrációnak stagnes@uni-miskolc.hu 

Témajavaslatok 
A lehetséges témajavaslatokat táblázatos formában adjuk meg. A táblázat tartalmazza a 

kidolgozandó gyakorlati probléma nevét, a tanulmányhoz történő anyaggyűjtés forrását, a 

témakiírással kapcsolatos speciális követelményeket, valamint a lehetséges belső konzulensek nevét. 

Név (leírás) Forrás Követelmény Belső konzulens 

Vállalkozás költségvetési 
kapcsolatai (bérszámfejtés, 
társasági adóbevallás, KIVA, 
ÁFA, egyéb adók) 

adótörvények, 
pénzügyi 
beszámoló, 
cégkivonat 

A kidolgozott esettanulmány 
a vállalat pénzügyi 
beszámolóinak adatait 
tükrözze vissza 

Zsombori Zsolt, 
Bozsik Sándor 

Rövid távú pénzügyi tervezés 
(ténybeszámolóból hogyan 
lesz tervbeszámoló fiktív 
árbevételi tervet, 
költségszerkezetet, valamint 
beruházási tervet használva) 

Pénzügyi 
tervezés 
jegyzet, 
pénzügyi 
beszámoló 

A dolgozat lelke egy Excel 
fájl, amiben a hallgató 
kidolgozza a vállalat 
pénzügyi modelljét, a 
tanulmány ennek az Excel 
fájlnak a kitöltési útmutatója 

Süveges Gábor, 
Bozsik Sándor 

Beruházás-gazdaságossági 
vizsgálat (NPV, IRR, DPB 
számítás + érzékenység 
vizsgálat) 

Vállalati 
pénzügyek 
jegyzet, 
pénzügyi 
beszámoló 

A dolgozat egy komplex 
beruházás műszaki-gazdasági 
dokumentációját állítja elő, a 
műszaki tartalom itt azt 
jelenti, hogy reális árak 
szerepeljenek a dolgozatban 
és a beruházás legyen 
specifikus. 

Süveges Gábor, 
Szemán Judit 

mailto:stagnes@uni-miskolc.hu


Banki CAMELS elemzés (egy 
kiválasztott bank pénzügyi 
erősségeinek és 
gyengeségeinek feltárása a 
konszolidált bankmérleggel 
összevetve 

Bankismeret 
előadásanyag, 
bank pénzügyi 
beszámolója, 
MNB 
jelentések 

A dolgozat egy pénzügyi 
szolgáltató pénzügyi 
beszámolójának hányados- 
és pénzáram elemzése 

Szemán Judit 

Az új bázeli szabályozás 
bemutatása egy választott 
bank esetében 

Bankismeret 
előadásanyag, 
bank pénzügyi 
beszámolója, 
MNB 
jelentések 

A dolgozat egy bank 
bemutatását ill. a bázeli 
szabályoknak való 
megfelelését biztosítja 

Süveges Gábor 

Egy banki szolgáltatás 
ügyvitelének áttekintése (pl. 
lakossági hitelnyújtás, vállalati 
hitelnyújtás) 

Bankügyletek 
tananyaga, 
bank és 
vállalat 
pénzügyi 
beszámolója 

A dolgozat egy bank 
bemutatását, egy 
vállalat/lakossági ügyfél 
pénzügyi elemzését és a 
hitelnyújtás folyamatát 
tartalmazza 

Szemán Judit 

Technikai elemzés egy 
kiválasztott értékpapír 
példáján (tanult technikai 
elemzési eszközök 
bemutatása, vételi és eladási 
pontok meghatározása, 
tanácsadás) 

BÉT honlapján 
historikus 
árfolyamok, 
tőzsdei 
ismeretek 
előadásanyag 

A dolgozat lelke egy Excel 
fájl, ami tartalmazza a nyers 
adatokat, az egyes 
munkalapok az egyes 
technikai elemző 
módszereket és 
grafikonokat, a tanulmány 
ennek dokumentációja. 

Zsombori Zsolt 

Kontroller kompetenciák 
vizsgálata 

Állásportálok 
álláshirdetései 

Legalább 100 kontroller 
álláshirdetés tartalmi 
feldolgozása, értékelése 

Musinszki 
Zoltán 

Kontrolling jelentési rendszer 
egyes elemeinek kidolgozása, 
különös tekintettel a KPI-okra 
és a dashboardokra 

Konzulenssel 
egyeztetett 
exceles 
adatállomány 

Az adatállomány alapján egy 
kontrolling jelentési rendszer 
elemeinek kidolgozása. 
(Konkrétan kinek, mikor, mit, 
milyen megjelenítésben, 
kidolgozásban és hogyan  
riportálna.) 

Musinszki 
Zoltán 
 

Adatvagyon hasznosítás Konzulenssel 
egyeztetett 
adatforrások 
 

Hogyan lehetne az 
adatvagyont felhasználni 
döntéstámogatásra a KKV 
szektorban? Például hogyan 
lehetne felhasználni a számla 
vagy a gazdálkodási napló 
adatait egy BSC kidolgozása 
során. 

Musinszki 
Zoltán 
 
 

Egy konkrét könyvvizsgálat 
bemutatása: könyvvizsgálati 
terv összeállítása 

Közzétett éves 
beszámoló, 
valamint 
konzulenssel 
egyeztetett 
adatforrások 
 

A dolgozat gyakorlati része 
egy konkrét könyvvizsgálati 
terv összeállítása pénzügyi 
kimutatás, illetve az ahhoz 
kapcsolódó részletező 
nyilvántartások alapján  

Füredi-Fülöp 
Judit, 
Várkonyiné 
Juhász Mária 



Egy – vagy több összefüggő – 
kiválasztott nemzetközi 
számviteli standard 
értékelése, összehasonlítása a 
magyarországi szabályozással, 
konkrét példák alapján 

Közzétett éves 
beszámoló, 
valamint 
konzulenssel 
egyeztetett 
adatforrások 

A dolgozat gyakorlati példán 
keresztül mutatja be a 
számviteli törvény, illetve az 
IFRS-ek alkalmazásából 
eredő eltéréseket a pénzügyi 
kimutatásokban 

Füredi-Fülöp 
Judit 

Az ellenőrzés hatásainak 
kezelése a gyakorlatban 

Jelentős 
hibákat 
tartalmazó 
közzétett éves 
beszámolók 

Legalább öt közzétett éves 
beszámoló összehasonlítása 
alapján annak vizsgálata, 
hogy hogyan jelenítik meg az 
ellenőrzés hatásait a vizsgált 
vállalkozások 

Füredi-Fülöp 
Judit 

Egy pénzügyi instrumentum  
nemzetközi számviteli 
standard szerinti értékelése, 
és összehasonlítása a 
magyarországi szabályozással 

BÉT honlapján 
historikus 
árfolyamok, 
valamint 
konzulenssel 
egyeztetett 
adatforrások 

A dolgozat gyakorlati példán 
keresztül mutatja be a 
számviteli törvény, illetve az 
IFRS-ek alkalmazásából 
eredő eltéréseket valamely 
pénzügyi instrumentum 
esetében 

Várkonyiné 
Juhász Mária 
 

Költségrendszer kialakításának 
és felépítésének bemutatása 
egy konkrét példán keresztül 

Konzulenssel 
egyeztetett 
adatforrások 

A dolgozatban egy kezdő 
vállalkozás 
költségrendszerének 
lehetséges kialakítását és 
felépítését kellene 
bemutatni. Részletezni kell, 
hogy mire kell feltétlenül 
odafigyelni a kialakítás 
során. 

Murányi Klaudia 

A teljes könyvvizsgálati 
folyamat végrehajtása során 
szükséges dokumentumok 
rendszerezése és tartalmának 
bemutatása egy konkrét, vagy 
egy virtuális könyvvizsgálat 
során 

Konzulenssel 

egyeztetett 

adatforrások 

 

Minden lépéshez 
hozzárendelni a szükséges 
dokumentumot, tisztázni, 
hogy a vállalat, vagy 
könyvvizsgáló készíti el, 
megfogalmazni, hogy az 
mikor felel meg az 
elvárásoknak 
 

Pál Tibor 

Kiválasztott vállalkozás 
pénzforgalmának elemzése 

A vállalattal és 
a konzulenssel  
való 
egyeztetés 
alapján. 

A vállalat teljes 
pénzforgalmának, 
pénzgazdálkodásának 
vizsgálata, különös 
tekintettel a készpénzkímélő 
fizetési formák 
alkalmazására. 

Kovács Levente 

Kiválasztott fintech innováció 
/ cég bemutatása 

A vállalat által 
közzétett 
információk 
alapján 

Üzleti modell, fintech 
ökoszisztémába való 
illeszkedés, 
alapinfrastruktúrákra (pl. 
azonnali fizetés) való 
építkezés, jogi háttér (pl. 
PSD2) értékelése. 

Pál Zsolt 



Számviteli információs 
rendszer fejlesztése 

Konzulenssel 
egyeztetett 
adatforrások  

  

Egy vállalat igényeihez és 
elvárásaihoz kapcsolódó 
számviteli szoftver 
kialakítás/fejlesztés 

Kántor Béla 

Könyvvizsgálati informatika Konzulenssel 
egyeztetett 
adatforrások  

  

A könyvvizsgálat támogatása 
informatikai megoldásokkal 

Kántor Béla 

 

 

 

 

 


