
PROJEKTMUNKA – konzulensi témajavaslatok  
A témaválasztás határideje az előzetes tantárgyfelvételi időszak utolsó napján 12 óráig.  

A belső konzulens által aláírt nyomtatványt (a szabályzat I.számú melléklete) az intézeti 
tantárgyfelelősnél kell leadni a fenti határidőig  

Ha a belső konzulens a GTI oktatója, akkor Horváth Istvánnál, ha az SZVI oktatója, akkor Szikora 
Péternél, ha VMI oktatója, akkor Gombaszögi Ildikónál személyesen.  

VMI oktatók témajavaslatai:  
Dr Tick Andrea:  
1. Egy vállalkozás informatikai infrastruktúra fejlesztési projektje   
2. Egy vállalkozás digitalizálásának fejlesztési, kialakítási projektje   
3. Családbarát vállalkozási arculat kialakítási projekt   
4. Egy vállalkozás társadalmi felelősség vállalási projektjének megvalósítása   
5. Egy vállalkozás ’szociális vállalkozás’-i (Social entepreneurship) elemeinek fejlesztési projektje   
6. Vállalatirányítási fejlesztési projekt egy vállalkozás esetén   
7. Üzleti folyamatok hatékonyságának növelése egy vállalkozás esetén  
8. Vállalkozás online megjelenésének akadálymentesítése  

ANGOL NYELVŰ KÉPZÉSEN:  
1.  IT infrastructure development project of a business enterprise  
2.  Accessibility of the online appearance of a business enterprise  
3.  Digitalisation development and deployment project of a business enterprise  
4.  Family-friendly enterprise image realisation  
5.  Deployment of a social responsibility project of a business enterprise   
6.  Development of the elements of becoming a social enterprise for a business enterprise  
7.  Development of the enterprise resource planning in case of a business enterprise  
8.  The improvement of the effectiveness of the business processes of a business enterprise  
9.  Dynamic online appearance, its development, harmonisation and optimising in case of a nonprofit 

organisation 

Kovácsné Bukucs Erzsébet:  
1. Egy vállalkozás beszerzési logisztikája  
2. Egy vállalkozás termelési logisztikája  
3. Készletgazdálkodás és raktározás egy szervezetben.  
4. Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem egy szervezetben.  
5. Vevőkiszolgálás és fogyasztóvédelem egy szervezetben  
6. Üzleti terv készítés   
7. Számviteli politika kialakítása  

Gombaszögi Ildikó:  
1. Üzleti terv készítés  
2. Minőségfejlesztési projekt egy szervezetben  
3. Környezetirányítási rendszer kialakítása  
4. Egy szervezet számviteli rendszerének kialakítása  
5. Társadalmi felelősség vállalási projekt egy szervezetben  
6. Tárgyieszköz gazdálkodás fejlesztése –beruházások  



Dr. Piricz Noémi: 
1. A két kiválasztott szervezet konfliktus-kezelési módszereinek bemutatása és összehasonlítása 
2. A két kiválasztott szervezet összehasonlítása a szervezeti kultúra, és a szervezeti kommunikáció oldaláról 
3. A két kiválasztott szervezet HR politikájának értékelése az előbbi témák alapján, következtetések levonása 

Szilágyi Győző Attila:  
1. Képzeletbeli diákkávézó kialakítása az egyetemen.   
2. Diák levelező lista kialakítása a közös hallgatói tudásbázis érdekében. (A hallgatók szakmai közösségi 

fóruma, ahol információt cserélhetnek a kurzusokkal kapcsolatosan.)  
3. Feladatértékelő elektronikus rendszer kifejlesztése tabletre. (A ZH vagy gyakorló feladatok azonnali 

javítására alkalmas szoftver alkalmazás tabletre.)  
4. Free webes elektronikus szakirodalmi felület kialakítása. (A hallgatók fel és letölthetnek a kurzusokhoz 

szükséges és ajánlott szakirodalmi forrásokat.)  
5. Online kurzustájékoztató rendszer kialakítása az egyetemen. (kb. mint egy reptér tájékoztató felülete, épp 

melyik teremben, ki, milyen órát tart.)  

GTI oktatók projektmunka témajavaslatai:  
Dr. habil Csiszárik-Kocsir Ágnes:  

1. Vállalkozásfinanszírozási gyakorlat elemzése egy Kkv esetén Banki lakossági termékportfólió áttekintő 
elemzése  

2. Banki vállalati termékportfólió áttekintő elemzése  
3. Működés fejlesztési projekt megalapozó elemzése  
4. Beruházási döntés előkészítés kkv szinten  
5. Pénzgazdálkodás és felhasználás elemzése egy kkv esetén  
6. Projektvezetési gyakorlat és módszertani átalakulás menedzselése  

Dr. habil. Garai-Fodor Mónika 
1. Vállalati marketingstratégia elemzése a piacbővítési lehetőségek feltárásának aspektusából 
2. Vállalati célpiac-elemzés és a diverzifikációs lehetőségek karakterizálása 
3. Vállalati marketingkommunikációs aktivitások értékelése az outbound marketingmegoldások aspektusából 
4. Fogyasztói trendekre adott vállalati marketingmegoldások értékelése 
5. Kommunikációs trendek érvényesülése a vállalati marketingkommunikációban 
6. Munkáltatói márkaépítés stratégiai és/ vagy taktikai eszközeinek átfogó elemzése a HR-kommunikáció és a 

márkaépítés aspektusából 
7. A HR és a marketing együttműködésének lehetőségei, a kooperáció erősítésére alkalmas potenciális vállalati 

területek elemzése 

Dr. Kelemen-Erdős Anikó:  
1. A kiskereskedelmi versenyelőny tényezők azonosítása  
2. Piacfejlesztés, egy dinamikusan terjeszkedő kiskereskedő elemzése (pl. Lidl, Aldi)  
3. Mi a fast fashion üzletek versenyképességének titka?  
4. Két azonos vonzáskörzetben működő kiskereskedelmi egység versenyhelyzetének az elemzése  
5. Fogyasztói élményösszetevők meghatározása egy kiskereskedelmi egységben  
6. Kiskereskedelmi szolgáltatásfolyamatok elemzése, blueprint feltárása egy vállalkozás példáján  
7. Not-for-profit vállalkozás lehetőségei a kiskereskedelemben 

  

http://kgk.uni-obuda.hu/piricz_noemi


Dr. Majláth Melinda 
1. Környezetbarát terméket gyártó/szolgáltató vállalat marketingstratégiájának és marketing mixének átfogó 

elemzése, hatékonyságának javítására adott javaslatokkal 
2. A vállalati társadalmi felelősségvállalás területeinek elemzése, kommunikációs elemeinek vizsgálata egy 

adott cég esetében 
3. A fogyasztói elégedettség-mérés módszereinek vizsgálata és fejlesztése egy konkrét vállalat esetében 
4. Egy társadalmi marketingkampány hátterének és megvalósításának teljes körű bemutatása és elemzése 

Dr. Popovics Anett:  
1. Generációs különbségek vizsgálata magyar élelmiszerek vásárlása esetén  
2. A védjegyek szerepe az élelmiszer vásárlási döntésekben  
3. Magyar termékek, magyar márkák kommunikációs lehetőségeinek elemzése a hazai piacon  
4. Szolgáltatások versenyképességének elemzése vállalati példák bemutatásán keresztül  
5. A személyes eladás szerepe a szolgáltatóvállalatok piaci pozíciójának megerősítésében  
6. Új online kommunikációs eszközök beillesztése a vállalati stratégiába  

Prof. Dr. Takács István: 
1. Egy ipari startup kockázati tőkebefektető bevonására való elő/felkészítése. 
2. Egy sörfőzde/pékség/aszalvány-előállító üzem (vagylagos!) technológiai tervezése, gazdasági 

megvalósíthatóságának értékelése. 
3. Brainstorming keretében választott szolgáltató tevékenység infrastruktúrájának tervezése, gazdasági 

megvalósíthatóságának értékelése. 

Dr. Varga János: 
1. Egy radikális vagy inkrementális változás nyomon követése és lebonyolítása  
2. Egy konkrét CSR projekt megvalósítása és bemutatása  
3. Innovatív megoldások kitalálása és bevezetése a mindennapi gyakorlatba  
4. Az együttműködés-fejlesztés elősegítése és megvalósítása  
5. A versenyképesség-mérés eszközeinek kidolgozása és javítása  
6. Vezetési és menedzsment modellek alkalmazása a mindennapokban  
7. Szervezeti diagnózis és reflexió tétele  

Saáry Réka :  
1. Új termék/szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó marketing elemzések, feladatok 
2. Vevők akvizíciójával/megtartásával kapcsolatos direkt és interaktív marketing megoldások (programok 

kidolgozása) 
3. Márkaérték vizsgálat, márkamenedzsment a gyakorlatban (új márka építése, meglévő 

márkák átpozícionálása) 
4. Stratégiai marketing tervezés sajátosságai a kkv-k gyakorlatában 
5. Hírnév menedzsment, vállalati arculat külső és belső aspektusai (imázs-profil vizsgálat), hírnév- és 

arculatépítés a gyakorlatban 

  



SZVI oktatók témajavaslatai:  
Dr. Berecz József:  
1. Befektető bevonása - már működő cégbe és start up is lehet - a prezentációban a végén be kell mutatni a 

céget, illetve egy start up esetében össze kell állítani egy rövid összefoglalót azzal a céllal, hogy a 
befektetőknek felkeltse az érdeklődését  

2. Növekedési stratégia kidolgozása - itt a prezentáció tartalma a stratégiai célok bemutatása és a célok 
eléréséhez vezető akciók és a megvalósításhoz szükséges erőforrások bemutatása  

3. Beruházási döntések megalapozása - a prezentáció tartalma a beruházás indokoltságának a bemutatása és a 
gazdaságossági számítások  

Dr. Gyarmati Gábor 
1. A gyógynövények (pl. medvehagyma) piacainak, szabályozásának, kereskedelmi jellemzőinek vizsgálata. 

Fókuszban a vállalkozásokkal. 
2. Banki szektor kis- és középvállalati szektorának szánt termékének fejlesztése. A kezdetektől a végtermékig, 

és annak használatáig. 

Dr. Keszthelyi András: 
1. A Neptun hatékonyságának elemzése, egy alternatív rendszer kifejlesztésének megvalósíthatósági 

tanulmánya. 
2. Az elektronikus aláírás bevezetésének lehetőségei és hatása az egyetemi 

adminiszt-rációs folyamatok hatékonyságára. 

Dr. habil. Lazányi Kornélia:  
1. Kisvállalat vállalati környezeti illeszkedésének fejlesztése  
2. Vállalati stakeholderek menedzsmentjére vonatkozó stratégia kidolgozása  
3. Vállalati eredményesség indikátorok kidolgozása  
4. Vállalati hatékonyság növelésének lehetőségeinek vizsgálata  
5. Outsourcing döntés előkészítése  
6. Misszió és vízióalapú kommunikációs stratégia kidolgozása  
7. Upscaling stratégia kidolgozásastartup számára  

ANGOL NYELVŰ KÉPZÉSEN:  
1. Improving the environmental fit of a small business enterprise  
2. Developing a strategy for corporate stakeholder management  
3. Development of businessperformance indicators  
4. Exploration of ways to improve corporate efficiency  
5. Preparation for an outsourcing decision  
6. Development of a mission and visionbased communication strategy  
7. Development of an upscaling strategy for astartup  

Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin: 
1. Egy termelő/szolgáltató vállalat értéklánc mentén történő termelési szerkezet kialakítása/optimalizálása a 

forrásszükséglet megtervezésével. 
(A fő tevékenység lehet élelmiszeripar, mezőgazdaság stb., sörfőzde, tejüzem, cukrászda, ökogazdaság.) 

2. Egy szolgáltató tevékenységre alapozott induló vállalkozás telephelyválasztása, a piaci input-output 
kapcsolatok megtervezése, stratégiájának kialakítása. 
(Itt a humán kérdések is előjöhetnek.) Pl. SNIs gyermekek fejlesztő óvodájától, idős gondozáson a sport, 
fitneszig sok minden belefér. 



ANGOL NYELVŰ KÉPZÉSEKEN 
1. Designing / optimizing the production structure of a producing/servicing company along the value chain by 

planning resource requirements. (The main activities can be food industry, agriculture etc., brewery, dairy, 
confectionery eco-economy.) 

2. Choosing a site for a start-up based on a service provider, designing market input-output relationships, and 
developing a strategy. (Human issues can arise here as well.) For example, from SNIs children's 
kindergarten, elderly care to sports and fitness, there are many things to do. 


