
 
 
 

Közgazdaságtudományi és Pénzügyi Intézet 
TDK témák 

 

 Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes 
1. A pénzügyi tudatosság fontossága a mindennapi pénzügyi döntésekben 
2. A pénzügyi szocializáció színtereinek vizsgálata 
3. Projektszemlélet helye a vállalkozások operatív működésében 
4. Projektvezetési gyakorlatok a kis- és középvállalkozásoknál 

  
 Dr. Csernák József 

1. A háztartások pénzügyi helyzetének vizsgálata 
2. A bankszektor egyes területeinek elemzése 
3. Hitelek és/vagy megtakarítások alakulásának elemzése 
4. A pénzügyi tudatosság vizsgálata statisztikai módszerekkel 
5. Modern pénzügyi innovációk 
6. Vállalkozásfinanszírozás és pénzügyi stratégiák a KKV szektorban 
7. Vállalkozások pénzügyi teljesítményének értékelése 
8. Zöld pénzügyek 

 
 Földi Péter 

1. A vállalkozás egész tevékenységének értékelése a Beszámoló (Mérleg, 
Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet, egyéb információk, adózási kérdéskörök) 
adatai alapján 

2. A lakáshitelezés ügyfél elégedettségének mérése a digitalizáció tükrében 
3. Hazai kis- és középvállalatok alkalmazkodási stratégiái 
4. Cryptovaluták és azoknak háttere 
5. A projektmenedzsment gyakorlati alkalmazása egy konkrét projekt bemutatásán 

keresztül 
6. A projektek élete mikro-, kis-, és középvállalkozásokban 
7. Az innováció jelentősége és szerepe a versenyképesség kialakításában 
8. Banki, pénzintézeti finanszírozás szerepe a vállalkozások működésében. 

Bankügyletek, kockázatok, kockázatkezelés 

  



 
 
 

 
 Horváth István 

1. Pénzügyi innovációk 
2. Marketing a gasztronómia, turizmus-vendéglátás világában 
3. Design, művészet, divat és marketing 
4. Hazai kis-és középvállalatok alkalmazkodási stratégiái 
5. Hozzáadott érték növelésének lehetőségei 
6. Az ellátásbiztonság és élelmiszerbiztonság kérdései az agráriumban és az 

élelmiszer termelésben 
 

 Dr. Mizser Csilla 
1. Konfliktusmenedzsment gyakorlata két gazdasági társaság jogvitáján keresztül 

bemutatva 
2. Mediáció és alternatív vitarendezés a gazdasági életben, a gazdasági szereplők 

mindennapjaiban 
3. Bizalom és biztonság a szervezetrendszerben 
4. Jogi személyek és a bizalom – konfliktusmenedzsment egyezség útján 
5. Természetes személyek bizalom-mintázatai 
6. Konfliktusok és kultúrák találkozásai 
7. Önkormányzatiság közjogi és gazdasági jelenségei 
8. Okos város, fenntartható közigazgatás 

 
 Dr. Szekeres Valéria 

1. A hazánkban letelepedett külföldi működőtőke jellegzetességei 
2. Egy konkrét nemzetközi vállalat magyarországi letelepedésének vizsgálata 
3. Magyarország világgazdasági nyitottságának elemzése 
4. Magyar vállalatok külpiaci stratégiájának bemutatása 

 
 Dr. Szemere Tibor Pál 

1. Építőipari projektmenedzsment ágazati- területi sajátosságainak vizsgálata és 
elemzése 

2. Beruházás menedzsment elméleti és gyakorlati aspektusai 
3. Projektmenedzsment a gyakorlatban 
4. Beruházási projektkockázatok vizsgálata és elemzése 
5. Beruházási kockázatok feltárása és elemzése adott projekten keresztül 

  



 
 
 

 
 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. Közpénzek és magáncélok: a vállalatok kormányzati támogatásának lehetséges 
céljai, preferenciái és eszközei 

5. Külföldi közvetlen tőkebefektetés (FDI) Magyarországon és a világban 
6. A jóléti állam válsága, avagy (állam)polgári vágyak versus kormányzati preferenciák 
7. Régi ideák új köntösben: közösségi gazdaság (sharing economy), körforgásos 

gazdaság (circular economy) stb. 

 
 Dr. Tégla Zsolt 

1. Kereskedelmi logisztikai rendszerek fejlesztésének lehetőségi 
2. Anyagmozgató rendszerek automatizálási lehetőségei 
3. Raktári automatizálási projektek (Ipar 4.0) 
4. Logisztikai beruházási projektek vizsgálata 
5. Zöld logisztikai megoldások vizsgálata 

 
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, 2022.10.25. 


