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Vállalatértékelés, vállalatértékelési modellek és azok alkalmazása, felvásárlás és egyesülés
Magyarországi befektetési vagy ingatlan alapok hozamainak összehasonlító elemzése
Kiválasztott magyarországi tőzsdei cég pénzügyi teljesítményének és árfolyam-alakulásának tényezői és
összefüggése MIVEL?
Tőzsdeindexek és a gazdasági fejlődés mutatóinak összefüggései és kölcsönhatásai
Nonprofit szervezetek a közfeladat ellátásban, nonprofit szervezetek finanszírozása. Hazai és
nemzetközi gyakorlat
Az önkormányzatok gazdálkodási és pénzügyi helyzetének elemzése. (Likviditás, bonitás, pénzügyi
kapacitás, vagyonváltozás, eladósodás)
Egy kiválasztott kereskedelmi bank pénzügyi helyzetének elemzése
A hitelezési kockázat helye, szerepe és kezelése egy kiválasztott kereskedelmi bank esetében.
A kereskedelmi bankok kockázatai, egy adott kockázattípus elemzésének és kezelésének részletes
bemutatása.
Az Európai Uniós források szerepe a magyar gazdaság különböző szegmenseinek finanszírozásában
A külső finanszírozás módjai a vállalati gazdálkodásban. (hitel, lízing, forfeting, faktoring)
Pénzügyi kockázatok kezelése a hazai vállalatok gyakorlatában
Induló vállalkozások finanszírozási sajátosságai (pl. kockázati tőke)
Finanszírozási döntések magyarországi vállalatoknál
Pénzügyi kultúra és a racionális pénzügyi döntések

16 Pénzmosás
17 Vállalatok, gazdálkodó szervek jövedelmezőségi és hatékonysági mutatóinak módszertani elemzése
18 Adósminősítési rendszerek módszertani alapjai
A jegybanki függetlenség és elszámoltathatóság magyarországi szabályozása és érvényesülése a
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gyakorlatban
20 Ki fizeti az adót? Adóterhelés-elemzések, adóincidenciavizsgálatok
21 Adózás és versenyképesség
22 Az adózás hatása a feketegazdaságra
23 Adók a környezetvédelem szolgálatában (elmélet, hazai és nemzetközi gyakorlat)
24 Az öngondoskodás kedvezményezése az adórendszerben
25 Pénzügyi visszaélések
26 A kereskedelmi bankok piaci helyzete (verseny, szabályozás, stb.) Magyarországon
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Vállalkozások adózása a magyar törvények és az Európai Unió irányelveinek tükrében
A transzferárak szerepe, ellenőrzésének kérdései a szabályozás és a gyakorlat oldaláról
Adóvégrehajtás, az adók kényszerintézkedés útján történő beszedésének elemzése
A kisvállalkozások adózási formáinak összehasonlító elemzése komplex esettanulmánnyal
A munkaviszonyból származó jövedelem közterhei (nemzetközi összehasonlítással)
Kulturális menedzsment és finanszírozás egyes kérdései

33 Adótervezési lehetőségek a vállalkozás létrejötte/működése/megszűnése kapcsán (esettanulmánnyal)
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Adóreform törekvések hazánkban és Európában (trendek, hatások az adóterhelésre, adószerkezetre)

Határon átnyúló tevékenységek adóztatásának kérdései (elvek és gyakorlat, problémák és megoldási
lehetőségek)
36 Az adóelkerülés visszaszorítására irányuló hazai és/vagy nemzetközi törekvések
37 Az adóztatás általános és konkrét elveinek érvényesülése a magyar adórendszerben
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38 Pénzügyi válságok vagy bankválságok okai és sajátosságai, egy adott válságepizód részletes elemzése.
39 A monetáris politika gyakorlatának átalakulása a legutóbbi globális válság hatására.
A növekedésélénkítő vállalati hitelprogramok megjelenése (pl. NHP-k) és jellemzői. Hazai és nemzetközi
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tapasztalatok.
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Az államadósság-válság jelentette kihívások az integrációs fejlődésre, válságkezelés az Európai Unióban
(kiválasztott ország(ok) tapasztalatainak elemzése)

A Gazdasági és Monetáris Unió tovább fejlesztésének kérdései és lehetséges irányai a szuverén
adósságválság tükrében
43 A balanced scorecard bevezetése és gyakorlata egy konkrét vállalkozás példáján keresztül
A 2008-2014-es globális pénzügyi, gazdasági válság társadalmi-gazdasági és területi következményei,
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különös tekintettel a biztosítási szektorra
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A közös konszolidált társasági adóalap koncepciója és annak hatásai a közösségi adópolitikára, valamint
az egyes tagállamok adórendszereire A transzferárazás adójogi szabályozása és a kapcsolódó ellen

46 Kontrolling rendszerek kialakítása és üzemeltetése a vállalati gyakorlatban
47 Vezetői információs rendszer és a kontrolling kapcsolata egy konkrét vállalat példáján keresztül
48 Pénzügyi kontrolling szerepe a vállalatirányításban
49 Pénzügyi folyamatok meghatározása, fejlesztése, tervezése
Brexit: okok, következmények, lehetséges szcenáriók az Egyesült Királyság és az EU jövőbeli kapcsolatait
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illetően
51 Költségvetéspolitikai fordulatok az 1990-es rendszerváltozás után (Magyarország példája)
52 Digitalizáció és a vállalatok (Dr. Gubán Ákos)
53 Kriptovaluták – pénz vagy befektetés?
54 ICO és tokenizáció, mint alternatív finanszírozási megoldás
55 Saját téma – témavezetővel történő előzetes egyeztetés szerint
56 Egyéb – témavezetővel történő előzetes egyeztetés szerint

57 Egy adott költségvetési szerv/ önkormányzat gazdálkodásának elemzése 3-5 év vonatkozásában
Ágazati elemzések (finanszírozás, tőkeellátottság, tőkeszerkezet, jövedelmezőség, likviditás,
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fenntartható működés) hazai és nemzetközi dimenzióban (AMADEUS adatbázis felhasználásával)
59 Transznacionális vállalatok adóztatása.
60 Az EU költségvetése és Magyarország

