SZÁMVITEL TANSZÉK – TDK TÉMAKÖRÖK
2018.
Témakör vezető
Madarasiné Dr. Szirmai Andrea –
Dr. Siklósi Ágnes – Török Martina
Dr. Veress Attila
Dr. Kardos Barbara

Kutatási témák
1.
1.
1.
2.
3.

Dr. Sisa Krisztina

4.
1.
2.
3.

4.
5.
Dr. Simon Szilvia

1.
2.
3.

Dr. Korom Erik

Dr. Ilyés Csaba
Dr. Ilyés Csaba – Dr. Németh
Krisztina
Dr. Ilyés Csaba – Dr. Szekeres
Bernadett
Dr. Németh Krisztina

1.
2.
3.
1.
2.
1.
1.
1.
2.

Szabó Szabolcs

1.

Dr. Szekeres Bernadett – Szijártó
Boglárka
Dr. Bán Erika

1.

Dr. Pucsek József – Kresalek Péter

Kresalek Péter

Audit partnerek rotációjának hatása a könyvvizsgálat
minőségére
A számvitel oktatás módszertani kérdései
Digitalizáció hatása a számviteli szakmára
Számviteli szolgáltatás minősége (könyvelők és ügyfeleik
viszonylatban)
Számvitel rendjének megsértése, jogerős ítéletek elemzése –
azaz mi lehet a „zsiványkodás” szankciója
Pályakezdő számviteli szakemberek kompetemciái
Költségvetési szervek számvitele és controlling
A nemzetközi (közösségi és közösségen túli) költségvetési
számvitel fejlődése és kihívásai a XXI. században.
A nemzetközi és a hazai költségvetési számviteli rendszerek
összehasonlító elemzése. (Egy-egy ország, vagy régió
viszonylatában)
Határon átnyúló -többszereplős- lízingügyletek szabályozási és
gyakorlati dilemmái.
Átalakulás, egyesülés, szétválás nemzetközi partnerek között,
nemzetközi környezetben.
A számviteli konszolidáció hatásainak vizsgálata a gazdaságban,
illetve az élelmiszeriparban
A számvitel szabályozásának kérdései
Átalakulás, egyesülés, szétválás számviteli, könyvvizsgálati
kérdései
A számviteli információs rendszer
Ellenőrzés és könyvvizsgálat
Humán számvitel
Controlling trendek, jövőbeli kihívások a controlling szakmában
Pénzügyi számlák makrogazdasági elemzése
A családi vállalkozások versenyképességének dimenziói
A digitális gazdaság hatása a hagyományos kontrolling
tevékenységekre
A generációváltás és az utódlástervezés egyes kérdéskörei a
családi vállalkozásoknál
Marketing- és kommunikációcontrolling - a hazai gyakorlat
feltérképezése empirikus módszerekkel
A hazai vasútvonalak bezárásának közvetlen és közvetett
hatásai a térség gazdasági,társadalmi és szociális rendszerére
Szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó önköltségszámítás

1. A magyarországi ellenőrzési rendszer államhatalmi és
államigazgatási területének fejlődése
2. Tulajdonosi ellenőrzés, a belső kontrollok fejlesztése
1. A Kis- és közepes vállalkozások kontrolling gyakorlatának
felmérése, a működő kontrolling rendszerek tanulmányozása,
fejlesztési lehetőségeinek kijelölése
1. Egyedi vállalkozások (közepes és nagyvállalatok) tervezési
gyakorlatának módszerei, különös tekintettel az éves és a
középtávú tervezés, illetve tervek kapcsolódási pontjaira
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1. Nonprofit számvitel sajátosságai
2. Digitalizáció a számvitelben
3. A könyvvizsgálat minőségének mérése
1. Vállalatok értéke és a számviteli beszámoló kapcsolata
2. A makrogazdasági változások vállalati szintű tervezése
3. Konjunkturális változások hatásának megjelenése a vállalatok
értékében (tervezési, számviteli megjelenés is lehet)
1. A magyar és egy másik választott ország számviteli információs
rendszerének összehasonlítása
2. A digitalizáció hatása a vállalkozások gazdálkodására
3. Környezeti számviteli információs rendszer és a
fenntarthatóság vizsgálata
4. Területi egyenlőtlenségi dimenziók
versenyképességre
gyakorolt hatása
5. Centrum és periféria régiókban működő kis- és közepes
vállalkozások összehasonlító vizsgálata

