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1.       Költségvetési gazdálkodás és számvitel 

A projekt-, szakdolgozat egy konkrét költségvetési szerv, önkormányzat gazdálkodásának 

bemutatását és átfogó elemzését célozza meg. A szakdolgozat vizsgálja az államigazgatási 

reformok hatását a költségvetési szervek/önkormányzatok jogállására és 

feladatfinanszírozására, az államháztartási számvitelre. A dolgozat saját primer kutatással 

gyűjtött adatokra épüljön, amely a folyton változó szabályozás és finanszírozás hatását a 

számviteli információs rendszerek tükrében vizsgálja. Az elemzés terjedjen ki arra, hogy a 

megváltozott jogi környezet, milyen hatással van a jelenlegi működésre és gazdálkodásra, az 

ellátandó feladatok hatékonyságára. 

  

Elindulást segítő szakirodalom: 

Bathó, F. (2012). Melyik úton, merre tovább? Az eredményszemléletű számvitelre történő 

áttérés elvi programja. Pénzügyi Szemle. LVII. évfolyam, 4, 426-443. 

Eredményszemléletű számvitel. (2014). Cikksorozat. Pénzügyi Szemle Online. 

Lentner, C. (2015). Közigazgatási szakvizsga-Általános közigazgatási ismeretek-III. 

modul: Általános államháztartási ismeretek. 

Szamkó, J. (2015). Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei (átdolgozott 

kiadás). Wolters Kluwer. 

  

2.       Pénzügyi szolgáltatók gazdálkodása és számvitele 

A téma kidolgozása a pénzügyi szolgáltató piacának bemutatására, számviteli és piaci 

sajátosságainak ismertetésére, elemzésére, számviteli információs rendszerében történt 

változások feltárására épít. A dolgozat mutassa be a szektorban alkalmazandó nemzetközi 

jogszabályokat, standardokat, ezek magyar jogrendszerbe történő implementálását, a felügyelő 

szervek szerepét és azok tevékenységét. A piac sajátosságainak ismertetése mellett térjen ki a 

szektorban jellemző termékek jellemzésére, a szolvencia fontosságára és a szektort jellemző 

sajátos tőkeelemek elemzésére is. 



 

  

Elindulást segítő szakirodalom: 

De Weert, F. (2010). Bank and insurance capital management. John Wiley & Sons. 

EY (2018). Impacts of IFRS 17 insurance contracts accounting standard. Considerations 

for data, systems and processes. 

PwC (2017). IFRS 9 for banks. Illustrative examples. 

  

  

3.        Nyereségérdekelt és nonprofit vállalatok, szervezetek beszámolói, számviteli 

sajátosságai 

A témán belül elvárás, hogy a hallgató bemutassa a választott szektor számviteli politikára, 

számviteli információs rendszerre vonatkozó ágazati sajátosságait, rámutasson azokra a főbb 

különbségekre, amelyek leginkább meghatározzák és befolyásolják a vállalkozás beszámolóját. 

Az elemzések során térjen ki a kapcsolódó gazdálkodási területekre. Civil szervezet elemzése 

esetén a hallgató mutassa be a civil szervezetek sajátos működését, jogi környezetét. A kutatás 

során térjen ki azokra a jogszabályokra, segédletekre, amelyek a működésből eredő számviteli 

kötelezettségeket szabályozzák. Primer kutatása során részletezze a szektor alapvető működési 

és számviteli jellemzőit, a kapott eredményeket hasonlítsa össze és konkrét gyakorlati példákkal 

támassza alá munkáját. 

  

Elindulást segítő szakirodalom: 

A kiválasztott ágazati szektorra vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabályok, előírások, 

standardok 

Gottgeisl, R. & Láng, N. (2015). Nonprofit szervezetek működése, számvitele és adózása. 

Vezinfo. 

Karai, É., Laáb, Á., Rózsa, I., Szívós, L.: Számvitel II. ELTE GTI MSC jegyzet. 

Odrobina, E. (2017). A civil szervezetek adózásának összehasonlítása a gazdasági 

társaságok adózásával. Doktori értekezés, BCE. 

  

  



 

4.       Kontrolling 

A témakörön belül a hallgatók bemutathatják a menedzsment kontroll és kontrolling rendszerek 

szervezeti kialakításának folyamatát, a rendszer tervezésének és az implementációs fázisnak a 

kihívásait, a kontrolling rendszerek kapcsolódását a vállalat pénzügyi és vezetői számviteli 

rendszeréhez, vizsgálhatják a kontrolling rendszer bevezetésének kihívásait és buktatóit a hazai 

KKV szektorban. 

A témához tartozó további kutatási terület lehet az operatív kerettervezés és annak kritikája, 

illetve a tervezésben megjelenő új irányok bemutatása. 

A témában készülő projektfeladatok, szakdolgozatok fókuszálhatnak a teljesítménymérési és 

teljesítménymenedzsment rendszerek gyakorlati alkalmazásának bemutatására, a vállalatnál a 

vezetői javadalmazás és ösztönzés eszközeire. 

  

Elindulást segítő szakirodalom: 

Anthony, R.N. & Govindarajan, V. (2009). Menedzsment kontroll rendszerek. PANEM Kiadó, 

IFUA Horváth & Partners 

Boda Gy.& Szlávik P. (2001). Kontrolling rendszerek tervezése. KJK-Kerszöv 

Merchant, K.A. & Van der Stede W.A. (2017). Management Control Systems – Performance 

Measurement, Evaluation and Incentives. 4th Edition, Pearson 

Parmenter, D. (2007). Key Performance Indicators – Developing, Implementing and Using 

Winning KPIs. John Wiley & Sons. 

  

  

5.       A számvitel és a kontrolling informatikai támogatottsága 

Integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP, Enterprise Resource Planning) bevezetése az ötlet 

felmerülésétől a megvalósításig. A rendszer architektúra kialakítása, folyamatok feltérképezése 

és újratervezése, adatmodellezés (pl. Aris Architect platformon). ERP beszállító kiválasztásának 

szempontrendszerei és a kiválasztás folyamata. Az adatok gyűjtésétől a vezetői riportokig. 

Reporting és vizualizációs platformok. Üzleti intelligencia a vezetői döntések támogatásában. 

  

Elindulást segítő szakirodalom: 



 

Fabricius-Ferke G. (2014). Kibermatika–A Controlling irányítási rendszer, mint vállalati erôforrás. 

Controller Info, 6-11. 

Gelineas, U.J., Dull, R. & Wheeler, P.R. (2015). Accounting Information Systems. 10th Edition, 

Cengage Learning. 

Hampel, G. (2014). Gondolatok vállalati információs rendszerekről. Jelenkori Társadalmi és 

Gazdasági Folyamatok, 9(1-2), 63-70. 

Sasvári, P. L. (2012). Az információs rendszerek kisvállalati alkalmazásának vizsgálata. 

Vezetéstudomány-Budapest Management Review, 43(1. ksz), 56-65. 

  

6.       Értékteremtés menedzselését, illetve a stratégiát támogató vezetői számvitel 

Projektfeladatukban, szakdolgozatukban a hallgatók bemutathatnak olyan útkeresési irányokat 

konkrét vállalati példákon, amelyek az értékteremtés megragadását célozzák. Kutatási téma lehet 

az értékteremtés menedzselését támogató japán kalkulációs és elemzési módszerek részletes 

bemutatása, összehasonlító elemzése, az értékelemzés szemléleti és módszertani 

megközelítéseiből mi és hogyan érvényesül a vizsgált módszerek esetében. 

Kutatási témaként választhatók olyan útkeresési irányok, amelyek a ma még láthatatlan stratégiai 

erőforrásokkal kapcsolatos gazdálkodás feltételrendszerét kialakítását és hatékony működtetését 

célozzák. Kutatási téma lehet például a stratégiai térkép és a balanced scorecard hozzájárulása 

a stratégiai célok mérhetővé tételéhez, a stratégiát támogató vezetői számvitel és kontrolling 

rendszer kialakítása egy cégen belül, vagy a gazdálkodás a ma még láthatatlan stratégiai 

vagyonelemekkel (pl. ügyfélérték, kompetenciavagyon, információvagyon). 

  

Elindulást segítő ajánlott irodalom: 

Jones, D.T. & Womack. J. P. (2009). Lean szemlélet. HVG Kiadó Zrt, Budapest. 

Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (2005). Stratégiai térképek. Panem Business Kft, 

Budapest. 

Laáb, Á. (2017). Döntéstámogató számvitel érthetően és szórakoztatóan. Wolters 

Kluwer, Budapest. 

Liker, J. K. (2008). A Toyota módszer: 14 vállalatirányítási alapelv. HVG Kiadó Zrt, 

Budapest. 

Szabó, K.& Hámori, B. (2006). Információgazdaság. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

  

7.       Számviteli rendszerek elemzése 



 

Kutatómunkájuk során a hallgatók különböző nemzetek számviteli rendszereinek sajátosságait 

térképezik fel, hasonlítják össze más, tanulmányaik során megismert nemzeti, illetve nemzetközi 

számviteli rendszerekkel. A témában készülő projektfeladatok, szakdolgozatok széleskörű 

irodalomfeldolgozásra, standardok, illetve jogszabályi előírások értelmezésére épülnek. A 

kutatómunka fókuszálhat különböző számviteli rendszerekben készített beszámolók szerkezeti 

felépítésére, összehasonlító elemzésére vagy a különböző számviteli rendszerek szabályozási 

rendszereire, környezetére, a szabályozás módjára. Kutatási téma lehet az alkalmazott számviteli 

politikák, számviteli megoldások összevetése különböző rendszerekben készült 

nemzeti/nemzetközi beszámolók alapján. 

A tématerülethez tartozik a magyar vagy más nemzeti számvitel története, a számviteli előírások 

alakulására ható főbb tényezők feltérképezése 

  

Elindulást segítő szakirodalmak: 

Borbély, K. (2007). Hosszúra nyúlt átmenet? Magyarország, Románia és Szlovákia 

számviteli szabályozó rendszerei és a vállalkozások éves beszámolójának megbízható és 

valós képe a kilencvenes évek elejétől 2005-ig. Doktori értekezés. 

Borzán, A. & Szekeres, B. (2017). Környezeti információk a magyar és román 

vállalkozások számviteli beszámolóiban. Tanulmánykötet-Vállalkozásfejlesztés a XXI. 

században VII., 618-627. 

Grabinskia, K., Kedziora, M., & Krasodomska, J. (2014). The Polish accounting system 

and IFRS implementation process in the view of empirical research. Accounting and 

Management Information Systems, 13(2), 281. 

Karai, É. (2012): A német Kereskedelmi Törvénykönyv (Handelsgesetzbuch, HGB) éves 

beszámolójának eredménykimutatásai - Az összköltség-eljárással készülő 

eredménykimutatás. Számviteli tanácsadó IV/2. 

Karai, É. & Bárány, M. (2013). Towards convergence of accounting for emission rights. 

Acta Politechnica Hungarica 10. 

Rózsa, I. (2013). Difficulties of applying IFRS in continental Europe from the perspective 

of codification. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, 21(2), 91-97. 

  

 


