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Ajánlott diplomamunka témák Vállalkozásfejlesztés mesterképzésen a 
Módszertani és Menedzsment Intézet oktatóinak gondozásában 

(folyamatosan frissítjük) 
 
 
 
 Dr. Nagy Viktor 
1. Innováció (termék, szolgáltatás, szervezeti) 
2. Vállalatirányítási rendszerek, különféle döntéstámogató rendszerek 
3. Statisztikai témakörök, kvantitatív elemzést igénylő témák 
4. Döntéshozatal: kreativitás, véletlen, kockázat, csoportos döntések 
5. Emberi erőforrás menedzsmenthez kapcsolható témakörök: ösztönzés, kiválasztás, stb. 

 
 
 
 Dr. Piricz Noémi 
1. A bizalom szerepe az üzleti kapcsolatokban 
2. Az üzleti etika különböző aktuális kérdései 
3. Speciális ellátási láncok menedzsmentje (pl. FMCG, agilis) 
4. A beszállítói kapcsolatok alapvető modelljei (együttműködő, versenyeztető) 

 
 
Dr. habil. Szeghegyi Ágnes 
 

1. Tudásmenedzsment stratégiák a vállalkozásoknál 
2. Tudásteremtés, tudástranszfer a vállalati szférában 
3. Tudásmenedzsment stratégiák a vállalkozásoknál 
4. Tudásteremtés, tudástranszfer a vállalati szférában 
5. Tudásmenedzsment és döntéstámogatás 
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Dr. habil. Tick Andrea 
 

1. Vállalkozás jövőképének kialakítása szcenárió módszerrel 
2. Egy régió/település jövőképének kialakítás egy meghatározott módszerrel 
3. Előrejelzés készítése egy konkrét vállalat esetében 
4. Válságmenedzselés a digitalizáció kihívásainak következményeként egy szabadon választott iparág 

vagy cég esetében 
5. A digitalizáció megjelenése a vállalati jövőképben 
6. Fenntarthatóság gyakorlata KKV-k esetében 
7. A digitalizáció és az internet hatása a fenntarthatóságra 

 

Diplomamunka témák vállalkozásfejlesztés mesterszakon angolul 
Dr. habil. Tick Andrea 

 

1. The future vision of a business enterprise created by scenario method 
2. Compiling a future vision of a region/city useng a selected method 
3. Foresighting in case of a selected company 
4. Crisis management as a result of the challenges of digitalisation in case of a chosen industry sector 

or a company 
5. Digitalisation in the future vision of a company/business enterprise 
6. Sustainability practice in SMEs 
7. The impact of Digitalisation and the use onf internet on sustainability 

 
 
 
 

A hallgatók a javasolt témákon kívül saját témát is választhatnak, ha az a 
Vállalkozásmenedzsment Intézet oktatott tárgyaival összhangban van, és a felkért belső 

konzulens annak megírását támogatja. 
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