TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

Konzulens neve:

Dr. Andó Ildikó

Intézet:

Vállalkozásmenedzsment Intézet

Kutatási téma
megnevezése:

Beosztása:

adjunktus

Felhatalmazás és innováció a hazai KKV-kban

Kutatási téma rövid (500-1000 karakteres) leírása:
A kutatás célja annak a feltárása, hogy miként serkentheti és teheti eredményessé
a hazai KKV-kban a munkavállalók felhatalmazása az innovációt.

Javasolt kutatási kérdések:
1. Miként jelenik meg napjainkban a felhatalmazás a hazai, K+F tevékenységet
folytató KKV-k működésében?
2. Miként jelenik meg napjainkban az innováció ugyanezen szervezetek
működésében?
3. A felhatalmazás mely formái támogatják leginkább az innovációt ezekben a
szervezetekben és miként?
4. Milyen működő gyakorlatokat találunk a felhatalmazás alkalmazására a
nemzetközi innovációs SMB (small and medium business) szervezetekben?
5. Miként érdemes a szervezeteknek fejleszteniük a vezetőiket annak érdekében,
hogy képessé váljanak a felhatalmazás alkalmazására?
3 legfontosabb releváns szakirodalom:
1. Chris Anderson: Kreátorok
2. Charles Handy: Az elefánt és a bolha
3. Bernard Girard: A Google-modell

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

Konzulens neve:

Dr. Kolnhofer-Derecskei
Anita

Intézet:

Vállalkozásmenedzsment Intézet

Beosztása:

adjunktus

Szervezeti kreativitás (organizational creativity)
Generációk és HR különbségek Innováció Kockázat,
kockázatvállalás (DOSPERT)
Kutatási téma rövid (500-1000 karakteres) leírása:
Kutatási téma
megnevezése:

Mindegyik fenti téma hosszas kifejtése a korábbi anyagokban megtalálható, kérem
a jelölt előtte keressen rá a témákra!

Javasolt kutatási kérdések:
Ennek pontosítása a jelölt érdeklődési körének megfelelően történik.

3 legfontosabb releváns szakirodalom:
A fenti témák mindegyikéhez javasolt irodalom elérhető a konzulensnél.
Javasolt:
BSC szinten oktatott statisztikai ismeretek és a tanultak biztos használata
MsOffice Szoftverek megfelelő kezelése
Angol nyelvű irodalmakhoz középszintű angol nyelvtudás

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

Konzulens neve:

Dr. Kohlhoffer-Mizser
Csilla

Intézet:

Vállalkozásmenedzsment Intézet

Kutatási téma
megnevezése:

Beosztása:

adjunktus

Magyarország helyi önkormányzatai, az
önkormányzatok pénzügyei, vagyona, gazdálkodása

Kutatási téma rövid (500-1000 karakteres) leírása:
Az állami szervezetrendszer és azon belül a helyi önkormányzatok, az
államigazgatás helyi feladatköreinek bemutatása. A jogi személyiség lehetőségei.
Helyi érdekű közügyek, feladat és hatáskörök, törvényességi felügyelet.
Vagyongazdálkodás, állami-önkormányzati vagyon, az önkormányzat vállalkozásai.
Költségvetés tervezése, államháztartási törvény és végrehajtási rendelete.
Közpénztörvény.

Javasolt kutatási kérdések:
1. Magyarország helyi önkormányzatai pénzügyei, a nemzeti vagyon jellemzőinek
bemutatása az önkormányzatok önálló jogi személyiségén keresztül
2. Magyarország helyi önkormányzatai pénzügyei, a nemzeti vagyon jellemzőinek
bemutatása konkrét helyi önkormányzat példáján keresztül
3. Magyarország helyi önkormányzatai pénzügyei, a nemzeti vagyon jellemzőinek
bemutatása nemzetközi kitekintéssel, összehasonlító módszertani elemzéssel
3 legfontosabb releváns szakirodalom:
1. Nagy Marianna-Hoffmann István: A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény magyarázata HVG Orac Kiadó, Budapest, 2014
2. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és végrehajtási rendelete
3. 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
4. 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

Konzulens neve:

Dr. Kohlhoffer-Mizser
Csilla

Intézet:

Vállalkozásmenedzsment Intézet

Kutatási téma
megnevezése:

Beosztása:

adjunktus

Alaptörvény-közpénzek

Kutatási téma rövid (500-1000 karakteres) leírása:
Az állami szervezetrendszer Magyarország Alaptörvényén keresztüli bemutatása.
Az állam. Közpénzek. Magyar Nemzeti Bank. Állami Számvevőszék, Költségvetési
Tanács, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladat és hatáskörei. Nemzeti vagyon
fogalma, szabályozása.

Javasolt kutatási kérdések:
1. Az állam önálló jogi személyisége, kötelezettségvállalások, közpénzek.
2. Az állami gazdálkodás, a nemzeti vagyon.
3. Közpénzek bemutatása nemzetközi kitekintéssel, összehasonlító módszertani
elemzéssel
4. Az állam és a vállalkozások kapcsolata.
3 legfontosabb releváns szakirodalom:
1.
2.
3.
4.
5.

Árva Zsuzsanna: Kommentár Magyarország Alaptörvényéhez
Magyarország Alaptörvény (2011. április 25.)
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és végrehajtási rendelete
2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

Konzulens neve:

Dr. Kohlhoffer-Mizser
Csilla

Intézet:

Vállalkozásmenedzsment Intézet

Beosztása:

adjunktus

Alternatív vitarendezési módok a gazdasági jogban,
konfliktuskezelés a gazdasági életben –
választottbírósági eljárás, mediáció
Kutatási téma rövid (500-1000 karakteres) leírása:
Kutatási téma
megnevezése:

A konfliktuskezelés alternatív lehetőségei, azaz jó –e, megéri –e, hatékony –e
pereskedni? Jogi személyek, gazdasági társaságok konfliktusai, megoldási
lehetőségek. Magyar jog és nemzetközi példák összehasonlító elemzése.
Egyezségkötés, megállapodások: elméleti és gyakorlati kérdések felsorakoztatása.
Utókövetés, visszacsatolás jelentősége.

Javasolt kutatási kérdések:
1. Alternatív vitarendezési módszerek bemutatása, a mediáció Magyarországon
2. A mediáció bemutatása nemzetközi kitekintéssel, összehasonlító módszertani
elemzéssel
3. Egyéni, kicsoportos és közösségi konfliktusok és kezelésük
3 legfontosabb releváns szakirodalom:
1. Sáriné Simkó Edit szerk.: Mediáció-Közvetítői eljárások. HVGOrac Lap- és
Könyvkiadó Kft., Budapest 2012
2. Nagy Márta: Bírósági mediáció
3. Bába és társai Kft., 2011
4. Kovács István Vilmos: Alternatív vitarendezés a nemzetközi gyakorlatban
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00153/pdf/EPA00035_upsz_2012_0708_130-142.pdf
5. 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

Konzulens neve:

Dr. Reicher Regina

Intézet:

Vállalkozásmenedzsment Intézet

Kutatási téma
megnevezése:

Beosztása:

adjunktus

Ügyfélkezelés

Kutatási téma rövid (500-1000 karakteres) leírása:
Módszertan vizsgálata, mely elősegíti az üzleti kapcsolatrendszer hatékony
kihasználását. Ezáltal a vállalat sikeresebben értékesítheti termékeit és
szolgáltatásait, és magasabb szintű piacismeretre tehet szert.
A komplex informatikai rendszerek által is támogatott működés vizsgálata.
Vállalati eredményesség elemzése.
Informatikai
megoldások
eredményességének
vizsgálata,
rendszerek
bevezetésének, működésének elemzése
Menedzsment feladatok hatékonyságának vizsgálata.
Esettanulmányok elemzése
Javasolt kutatási kérdések:
Hallgató érdeklődési körének megfelelően egyénileg egyeztetve és alakítva.

3 legfontosabb releváns szakirodalom:
Releváns alap szakirodalmakat lsd. E-learning rendszer Reicher: CRM jegyzet

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

Konzulens neve:

Dr. Reicher Regina

Intézet:

Vállalkozásmenedzsment Intézet

Kutatási téma
megnevezése:

Beosztása:

adjunktus

Marketing

Kutatási téma rövid (500-1000 karakteres) leírása:
Vállalati marketing, marketingterv, üzleti terv készítése, meglévő elemzése,
modellek vizsgálata, piackutatási vizsgálatok.
Informatikai megoldások eredményességének vizsgálata, marketing támogató
rendszerek bevezetésének, működésének elemzése.
Menedzsment feladatok hatékonyságának vizsgálata.
Esettanulmányok elemzése

Javasolt kutatási kérdések:
Hallgató érdeklődési körének megfelelően egyénileg egyeztetve és alakítva.

3 legfontosabb releváns szakirodalom:
A választott kutatási területhez illeszkedően, egyéni javaslat az első konzultáción.

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

Konzulens neve:

Dr. Reicher Regina

Intézet:

Vállalkozásmenedzsment Intézet

Kutatási téma
megnevezése:

Beosztása:

adjunktus

Vállalati termelés és logisztika

Kutatási téma rövid (500-1000 karakteres) leírása:
Vállalati működés, termelés vizsgálata, ellátási lánc problémáinak elemzése.
Informatikai
megoldások
eredményességének
vizsgálata,
rendszerek
bevezetésének, működésének elemzése
Menedzsment feladatok hatékonyságának vizsgálata.
Esettanulmányok elemzése

Javasolt kutatási kérdések:
Hallgató érdeklődési körének megfelelően egyénileg egyeztetve és alakítva.

3 legfontosabb releváns szakirodalom:
A választott kutatási területhez illeszkedően, egyéni javaslat az első konzultáción.

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

Konzulens neve:

Dr. habil. Szeghegyi
Ágnes

Intézet:

Vállalkozásmenedzsment Intézet

Kutatási téma
megnevezése:

Beosztása:

egyetemi docens

Az adatok kezelése (Big Data)
További kutatási témák:
http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/TDK_VMI.pdf

Kutatási téma rövid (500-1000 karakteres) leírása:
Felhő alapú szolgáltatások
1.
Az Infrastruktúra szolgáltatók (Infrastructure as a Service) validálása
2.
A Platform szolgáltatók (Platform as a Service) validálása
3.
A Szoftver szolgáltatók (Software as a Service) validálása
4.
A felhőben tárolt adatok biztonsága
Integrált rendszerek bevezetése
1.
a folyamatok leírhatóságának érvényességi tartománya
2.
az üzleti folyamatok integrálhatósága
3.
az adat aggregáció (adatok felhalmozása) érvényességi tartománya
4.
a folyamatok tipizálásának érvényességi tartománya
Javasolt kutatási kérdések:
Meghatározásuk a hallgatóval történő személyes konzultáció alapján, a hallgató
felkészültségének, érdeklődésének megfelelően, közösen történik..

3 legfontosabb releváns szakirodalom:
A kutatási kérdések szabják meg, számuk sem határozható meg előre.

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

Konzulens neve:

Dr. habil. Szeghegyi
Ágnes

Intézet:

Vállalkozásmenedzsment Intézet

Kutatási téma
megnevezése:

Beosztása:

egyetemi docens

Közösségi kapcsolatok (Social Network)
További kutatási témák:
http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/TDK_VMI.pdf

Kutatási téma rövid (500-1000 karakteres) leírása:
Mémek terjedése
1.
a befektetés megtérülés (ROI: Return on Investment) mutatójának
érvényességi tartománya
2.
a digitális identitás alakítása
3.
az vélemények, hírek terjedése, a vírus-marketing érvényességi tartománya
4.
az ajánlások érvényességi tartománya
Törzsek alakulása
1.
a tudásmegosztás gépesíthetősége
2.
az együttgondolkodás anatómiája
3.
a „Community of Practise” alakulása
4.
a Peer2Peer típusú coaching folyamat
Javasolt kutatási kérdések:
Meghatározásuk a hallgatóval történő személyes konzultáció alapján, a hallgató
felkészültségének, érdeklődésének megfelelően, közösen történik..

3 legfontosabb releváns szakirodalom:
A kutatási kérdések szabják meg, számuk sem határozható meg előre.

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

Konzulens neve:

Dr. habil. Szeghegyi
Ágnes

Intézet:

Vállalkozásmenedzsment Intézet

Kutatási téma
megnevezése:

Beosztása:

egyetemi docens

Üzleti döntések támogatása
További kutatási témák:
http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/TDK_VMI.pdf

Kutatási téma rövid (500-1000 karakteres) leírása:
Észlelési torzítások felismerése
1.
a status quo szerepe a döntési helyzet észlelésében
2.
a Halo effektus szerepe a döntések elfogadtatásában
3.
a megértés illúziójának csapdája
4.
az utólagos okoskodás veszélyei
Tudásbázisú rendszerek alkalmazhatósága
1.
tacit tudás szerepe a döntésekben
2.
„ha…akkor” szabályokkal modellezhető döntések
3.
a döntéshez szükséges tudás vizualizációja
4.
a döntés-előkészítés átláthatósága
Javasolt kutatási kérdések:
Meghatározásuk a hallgatóval történő személyes konzultáció alapján, a hallgató
felkészültségének, érdeklődésének megfelelően, közösen történik..

3 legfontosabb releváns szakirodalom:
A kutatási kérdések szabják meg, számuk sem határozható meg előre.

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

Konzulens neve:

Dr. habil. Szeghegyi
Ágnes

Intézet:

Vállalkozásmenedzsment Intézet

Kutatási téma
megnevezése:

Beosztása:

egyetemi docens

Informális tanulás
További kutatási témák:
http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/TDK_VMI.pdf

Kutatási téma rövid (500-1000 karakteres) leírása:
Kevert tartalmak egy platformon
1.
tartalomtérképek készítése
2.
folyamatosan megújuló tartalom
3.
történetek forgatókönyveinek írása
4.
az aktívan résztvevő hallgatók megértése
A gamifikáció alkalmazhatósága
1.
a várható tudásszintek megismerésének lehetőségei
2.
a tanulás célok eléréséhez köthető jutalmak kiválasztása
3.
tanulási útvonalak elemzésének módszerei
4.
a tartalom adaptálhatósága a hallgatói visszajelzések nyomán
Javasolt kutatási kérdések:
Meghatározásuk a hallgatóval történő személyes konzultáció alapján, a hallgató
felkészültségének, érdeklődésének megfelelően, közösen történik..

3 legfontosabb releváns szakirodalom:
A kutatási kérdések szabják meg, számuk sem határozható meg előre.

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

Konzulens neve:

Dr. habil. Velencei Jolán

Intézet:

Vállalkozásmenedzsment Intézet

Kutatási téma
megnevezése:

Beosztása:

egyetemi docens

Felhatalmazás és innováció a hazai KKV-kban

Kutatási téma rövid (500-1000 karakteres) leírása:
Innováció csak egy olyan környezetben jöhet létre, amely támogatja a
kísérletezésekkel együtt járó kudarcok iránti toleranciát. A kutatás témája az
innovatív miliő kialakításához szükséges feltételek vizsgálata. Ez egy széles terület,
mely több diszciplína szemüvegén keresztül vizsgálható. Az emberek
viselkedésének kutatása (behavioral economics), a közösségi finanszírozás
(crowdfunding), a mostanában divatos közösségi munkaterek (co-working), a
startup-ok világa és az egyre népszerűbb történetmesélés (story telling, pitch)
lehetnek a kutatás indulásának alapjai.

Javasolt kutatási kérdések:
A konkrét kutatási kérdések a kíváncsi hallgatók előzetes tudása, tapasztalata
nyomán fogalmazhatók meg.

3 legfontosabb releváns szakirodalom:
1. Carmine Gallo: Steve Jobs az innováció mestere. HVG Könyvek, 2011.
2. Roger Martin: Designgondolkodás – A garantált versenyelőny. Akadémiai
Kiadó, 2010.
3. Tim Harford: Messy: How to Be Creative and Resilient in a Tidy-Minded World.
Little, Brown, 2016.

