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Diplomamunka felelős: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika 

 

 Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes 

1. A világgazdasági válság hatása a hazai vállalkozásokra. 

2. A hazai adórendszer jellegzetességei nemzetközi összehasonlításokban. 

3. A válság hatása a kkv szektorra. 

4. Pénzügyi kultúra, pénzügyi tudás Magyarországon. 

5. Beruházási gyakorlat a kkv szektorban. 

6. Projektek menedzselése Magyarországon. 

7. Újszerű projektmenedzsment technikák alkalmazhatósága hazánkban. 

 

 Dr. Csillag István 

1. Adórendszer változtatása és a tényleges adóteherviselők. 

2. Infrastruktúra fejlesztés finanszírozása, tiszta közjavak felhasználásának 

optimalizálása. 

3. A költségvetési hiány újratermelődésének a kérdései. 

4. Energiatakarékosság és a közszolgáltatások áralakulása. 

5. Területi fejlettségbeli különbségek tompításának lehetőségei az elmúlt húsz évben 

 

  Dr. habil. Garai-Fodor Mónika 

1. Valamely termék vagy szolgáltatás fogyasztását/választását befolyásoló tényezők 

elemzése 

2. Valamely fogyasztói csoport/ generáció médiafogyasztási szokásainak vizsgálata 

3. Munkáltatói márka elemzése konkrét példán keresztül 

 

 Dr. Kelemen-Erdős Anikó 

1. A marketing szerepe és funkciói a vállalati stratégiában 

2. Kiskereskedelmi stratégia és marketing 

3. Bankmarketing 

4. Fogyasztói percepció-vizsgálatok 

5. Érzékszervi marketing a kiskereskedelemben 

6. Szolgáltatásfejlesztés stratégiai és operatív kérdései 

7. Fogyasztói és vállalati értékteremtés és folyamatmenedzsment 

 

 Dr. Kiss Mariann 

1. Szolgáltatások marketingmenedzsmentje 

2. Szegmentálás az ármunkában: az árdifferenciálás 

3. Szegmentálás az ármunkában: a nem-lineáris árképzés 

4. A vevőérték és fogyasztói elégedettség meghatározása, mérése és alakítása 



5. Termékek és márkák újrapozícionálása 

6. Adattárházépítés a marketing információs rendszerben 

 

 Dr. Majláth Melinda 

1. Környezetbarát termékek marketingstratégiája 

2. Környezettudatos fogyasztói magatartás vizsgálata 

3. Referenciaszemélyek alkalmazása a marketingkampányokban 

4. Marketing-mix elemeinek optimalizálása a marketingstratégia ismeretében 

 

 Pappné Dr. Nagy Valéria 

1. Kis és középvállalkozások finanszírozása 

2. A magyar lízingpiac elemzése 

3. A vállalkozások hitelfinanszírozása 

4. Faktorpiac Magyarországon 

5. Kockázati tőke szerepe a finanszírozásban 

 

 Dr. Popovics Anett 

1. A fogyasztói magatartás sajátosságai a magyar élelmiszerek piacán a Z-generáció 

körében 

2. Szolgáltatóvállalatok kommunikációs stratégiája 

3. Vállalatok marketingkommunikációjának elemzése 

 

 Saáry Réka 

1. A vállalati társadalmi felelősségvállalás gyakorlata. Best practice, eredmények és az 

ismertség és elfogadottság vizsgálata a stakeholderek körében 

2. A stratégiai marketing tervezés feladatai, buktatói, a végrehajtás, ellenőrzés a 

vállalati gyakorlatban 

3. A szolgáltatásmarketing specifikumai, a 7 P vagy 3 P elemeinek vizsgálata 

 

 Dr. Szekeres Valéria 

1. Multinacionális vállalatok Magyarországon 

2. A hazai külföldi működő tőke jellegzetessége 

3. A magyar Suzuki működése 

4. Magyarország-nyitott gazdaság 

5. Gender szempontú közgazdaságtan 

6. Hiányzó mérnöknők – pályaorientációs és munkaerő piaci elemzés 

 

 

 Szemere Tibor Pál 

1. Építőipari projektmenedzsment ágazati- területi sajátosságainak vizsgálata és 

elemzése 

2. Beruházás menedzsment elméleti és gyakorlati aspektusai 

3. Projektek menedzselése Magyarországon 

4. Projektmenedzsment technikák alkalmazhatósága hazánkban 

5. A projektmenedzsment jelentősége a vállalkozások működésében 



 

 Prof. Dr. Takács István 

1. Az „eredendő bűn” („original sin”) avagy a devizában történő eladósodás okai és 

hatásai 

2. IPO, avagy a tőzsdére vezetés előnyei és buktatói, vállalati esettanulmányok 

alapján 

3. Vállalati életciklus és a vállalatfinanszírozás stratégiái, eszközei vállalati 

esettanulmányok alapján 

4. Két vagy több vállalat pénzügyi teljesítményének összehasonlító elemzése 

5. Az állam és a magánszektor lehetséges szerepvállalása a vállalati finanszírozás 

kockázatainak csökkentésében 

6. A kockázati tőkebefektetés, az üzleti angyalok szerepe a vállalati finanszírozásban 

7. Közpénzek és magáncélok: a vállalatok kormányzati támogatásának lehetséges 

céljai, preferenciái és eszközei 

8. Külföldi közvetlen tőkebefektetés (FDI) Magyarországon és a világban 

9. Mennyit ér a cég? A vállalati érték mérése 

10. Startupok, gazellák – üzleti sikertörténetek és bukások tanulságai 

 

 Dr. Varga János 

1. A jólét, az életszínvonal és a társadalmi haladás vizsgálata 

2. A kisvállalkozások helyzete Magyarországon (KKV-k) 

3. A vállalati (szervezeti) kultúra jelentősége a vállalkozások teljesítményében 

4. Vezetés magasabb szinten: az emberközpontú vezetés kérdései 

5. A társadalmi tőke szerepe a gazdasági szereplők versenyképességében 

(nemzetgazdasági vagy vállalkozási példákkal) 

6. A globalizáció kérdései, a nemzetközi vállalatok stratégiája, nemzetközivé 

válásának indítékai 

7. A versenyképesség vizsgálata nemzeti vagy vállalati szinten (konkrét példákkal) 

8. A projektmenedzsment jelentősége a vállalkozások működésében 

9. A válság-és változásmenedzselés eszköztára, megjelenése vállalkozói példákkal 

10. Az innováció jelentősége és szerepe a versenyképesség alakításában (nemzeti vagy 

vállalkozói példákkal) 

 

 

A diákoknak módjukban áll szabadon választott témát választani abban az esetben, ha azt a 

témát előzetesen a kiválasztott témavezetővel megvitatja, a témavezető jóváhagyja és a belső 

konzulensi teendőket elvállalja. 

A felsoroltaktól eltérő témákat is lehet választani, amennyiben az megfelel az intézet 

profiljának és annak megírását a felkért belső konzulens támogatja és aláírásával elfogadja. 

 

Kelt: Budapest, 2019. szeptember 24. 


