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1.       A személyi jövedelemadózás szociálpolitikai hatásai 

Az egyes témák kidolgozása során elvárás, hogy a hallgató pontosan ismertesse a személyi 

jövedelemadózás alapvető szabályait, változásait. Fel kell mérnie az egyes intézkedések 

hatásait, azok illeszkedését az előre meghirdetett célokhoz, illetve az adózás általános elveihez, 

különös tekintettel a magyar sajátosságokra. Az adott témán belül egy kérdést kell feltennie, 

avagy a problémát leírnia, és az erre adott válaszokat, megoldásokat ismerteti a saját 

munkájában. A témakör választása esetén a hallgatónak kiindulva az elmúlt tíz év adótörvény 

változásaiból elemeznie kell a bevallási adatokból és egyéb mutatókból mutatkozó 

összefüggéseket és értékelnie legalább a leíró statisztikai módszerekkel. 

  

Elindulást segítő szakirodalmak: 

− Herich, Gy. (2019). Adótan 2019. Penta Unió, Budapest. 

− OECD Working papers on taxations. (https://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database/) 

− Semjén, A. (2006). A mai magyar adórendszer. Jellegzetességek, problémák, kihívások. 

Előmunkálatok a társadalmi párbeszédhez, Gazdasági és Szociális Tanács, Budapest, 265: 

215-230. 

− Semjén, A. (ed.) (1993). Adózás, adórendszerek, adóreformok. in: Szociálpolitikai Értesítő–

Különszám, 1993/1 

− Stiglitz, J. E., & Iván, M. G. (2000). A kormányzati szektor gazdaságtana. KJK-Kerszöv. 

A projekt feladat és a szakdolgozat nem korlátozódhat a jogszabályok ismertetésére. Ezek 

összefoglalóan, pl. táblázatba foglalva szerepelhetnek. Az önálló munka  elengedhetetlen 

feltétele, a reálfolyamatokban bekövetkezett változások ismertetése, az egyes adóintézkedések 

értékelése,a várható, avagy mérhető hatások összegzése és a kiinduló állapottal történő 

összehasonlítása. 

  

2.       Társaságok kötelezettségei, a versenyképesség és adózás problémái a társasági 

adózás és a forgalmi adózás területén. 

Az egyes témák kidolgozása során elvárás, hogy a hallgató pontosan ismertesse a társasági 

adózás alapvető szabályait, változásait, vagy pedig az ÁFA törvény elveit. Fel kell mérnie az 



egyes intézkedések hatásait, azok illeszkedését az előre meghirdetett célokhoz, illetve az adózás 

általános elveihez, különös tekintettel a magyar sajátosságokra. Az adott témán belül egy kérdést 

kell feltennie, avagy a problémát leírnia, és az erre adott válaszokat, megoldásokat ismerteti a 

saját munkájában. A témakör feldolgozása során ismertetni kell az adóelvonás és 

versenyképesség összefüggéseit, ezek megjelenését az európai uniós tagországokban és/vagy 

Magyarországon. 

  

Elindulást segítő ajánlott irodalmak: 

− Herich, Gy. (2019). Adótan 2019. Penta Unió, Budapest. 

− OECD Tax Database. (https://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database/) 

− OECD Working papers on taxations. (https://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database/) 

− Stiglitz, J. E., & Iván, M. G. (2000). A kormányzati szektor gazdaságtana. KJK-Kerszöv. 

− Summers, L. H. (1988). Tax policy and international competitiveness. In International aspects 

of fiscal policies (pp. 349-386). University of Chicago Press. 

− OECD (2019).Money Laundering and Terrorist Financing Awareness Handbook for Tax 

Examiners and Tax Auditors 2019. Párizs, OECD. 

− OECD International collaboration to end tax avoidance 

(https://www.oecd.org/tax/beps/search/?q=OECD%3A+International+collaboration+to+end+t

ax+avoidance) 

A projekt feladat és a szakdolgozat nem korlátozódhat a jogszabályok ismertetésére. Ezek 

összefoglalóan, pl. táblázatba foglalva szerepelhetnek. Az önálló munka  elengedhetetlen 

feltétele, a reálfolyamatokban bekövetkezett változások ismertetése, az egyes adóintézkedések 

értékelése,a várható, avagy mérhető hatások összegzése és a kiinduló állapottal történő 

összehasonlítása. 

 

  

3.    Sajátos céghelyzetek  

A témakörön belül a hallgatók a hazai és nemzetközi számviteli ismeretekre alapozva a sajátos 

céghelyzetek beszámolási rendszerének és speciális számviteli elszámolásainak vizsgálatát 

végezhetik el. A témához tartozó kutatási területek lehetnek: a sajátos beszámolási 

kötelezettségek, az átalakulások jogi és számviteli kérdései, egyes speciális ágazatok és 

helyzetek elszámolásai, valamint az ellenőrzés, önellenőrzés és a reorganizációs eljárás hatása 

a vagyonra és az eredményre.  

A dolgozatnak a speciális céghelyzetre vonatkozó nemzetközi és hazai jogszabályok, előírások 

bemutatásán túl, önálló munkát is tartalmaznia kell. A hallgatónak az egyes sajátos elszámolások 

https://www.oecd.org/tax/crime/money-laundering-awareness-handbook.htm
https://www.oecd.org/tax/crime/money-laundering-awareness-handbook.htm


és szektorspecifikus jellemzők bemutatása mellett a konkrét üzleti probléma megoldása során a 

sajátos céghelyzet pénzügyi kimutatásokra gyakorolt hatását is ismertetnie kell.  

Elindulást segítő szakirodalmak: 

− Adorján Cs., Lukács J., Róth J. és Veit J. (2019): Számvitel speciális kérdései, Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. 

− Egri-Retezi K. és Egri I. I. (2021): Gazdasági társaságok átalakulása 2021, Vezinfo Kiadó 

− Egri-Retezi K. – Egri I. I. (2019):  Csődeljárás, (Egyszerűsített) Végelszámolás, Felszámolás, 

Kényszertörlés, Vagyonrendezés Kézikönyve 2019, A cégmentés és a cégbezárás tudnivalói, 

Vezinfo Kiadó 

− James, M. L. (2010). Accounting for business combinations and the convergence of 

international financial reporting standards with US generally accepted accounting principles. 

Journal Of The International Academy For Case Studies, 95-108. 

− Koenig J., Luu A., and Miller S. (2020): Three degrees of separation: How to successfully 

execute divestitures. McKinsey & company 

− Pignataro P. (2015): Mergers, Acquisitions, Divestitures and Other Restructurings. Wiley 

− Stenka, R. I., Ormrod, P., & Chan, A. (2008). Accounting for Business Combinations-The 

Consequences of IFRS Adoption for UK Listed Companies. Available at SSRN 1276826. 

 

4.       Vállalati belső kontroll 

A téma a felelős társaságirányítás, belső vállalati kontroll és a belső ellenőrzési tevékenység 

tárgyban ad lehetőséget kutatómunkára. A tárgynak megfelelően az alábbi területek szolgálnak 

alapul a diplomamunkára: 

-      a felelős társaságirányítási elvek szerepe a számviteli nyilvántartás és pénzügyi 

beszámolás megbízhatósága tekintetében, 

-      a Sarbanes-Oxley Törvény hatása az Egyesült Államokban jegyzett vállalatok 

társaságirányítási gyakorlatára, a felelős társaságirányítási ajánlások evolúciója és 

Magyarország szerepvállalása a nemzetközi gyakorlatok tükrében, 

-      szabadon választott iparágra jellemző kockázatok elemzése és a szükséges 

válaszreakciók, illetve belső kontrollok bemutatása az üzleti célok támogatása érdekében. 

-      a belső ellenőrzés tanácsadói tevékenysége során keletkező értékteremtés. 

A projekt- és szakdolgozat saját primer kutatással gyűjtött adatokra épül. 

  

Elindulást segítő szakirodalmak: 



− Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Bizottsága (2018). Felelős 

Társaságirányítási Ajánlások. 

− Cadbury, A. (1992). Report of the committee on the financial aspects of corporate governance 

(Vol. 1). Gee. 

− Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission,COSO (2013). Internal 

Control – Integrated Framework. 

− Financial Reporting Council (2005) Internal Control Revised Guidance for Directors on the 

Combined Code. 

− Financial Reporting Council (2018) UK Corporate Governance Code. 

− Greenbury, R. (1995). Directors' Remuneration: Report of a study group chaired by Sir 

Richard Greenbury. Gee Publishing. 

− OECD (2015). Principles of Corporate Governance. 

− Sarbanes, P. (2002, July). Sarbanes-oxley act of 2002. In The Public Company Accounting 

Reform and Investor Protection Act. Washington DC: US Congress. 

− The Institute of Internal Auditors (2017). The International Standards for the Professional 

Practice of Internal Auditing. 

  

5.       Könyvvizsgálat szerepe és gyakorlata 

Alapvető elvárás, hogy a hallgató ismerje a könyvvizsgálat célját, a könyvvizsgáló feladatait, 

továbbá ellenőrzési módszertanát, amelyet legyen képes gyakorlati példán alkalmazni. 

Kiindulópontként néhány lehetséges téma: könyvvizsgálat tervezésének gyakorlati alkalmazása; 

könyvvizsgálói függetlenség kérdése az elmúlt évek pénzügyi botrányainak; csalásainak 

tükrében; bizonyítékgyűjtési eljárások konkrét esetekre; informatikai audit; belső ellenőrzés és 

könyvvizsgáló együttműködésének kérdései. 

  

Elindulást segítő szakirodalmak: 

− 2018 Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and 

Related Services Pronouncements, Volume I-III. [Online] http://www.ifac.org/publications-

resources/2018-handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance 

− Lukács, J. (2019): Ellenőrzés és könyvvizsgálat alapjai. Budapest: Magyar Könyvvizsgálói 

Kamara Oktatási Központ Kft. 

− Porter,B., Simon, J. & Hatherly, D. (2014). Principles of external auditing. Wiley. 

  

6.       Uniós források ellenőrzési rendszere 

A témához kapcsolódó sikeres szakdolgozathoz elengedhetetlen, hogy a hallgató ismerje az 

Európai Unió költségvetésének rendszerét, hiszen ez szükséges feltétele annak, hogy az uniós 

http://www.ifac.org/publications-resources/2018-handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance
http://www.ifac.org/publications-resources/2018-handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance
http://www.ifac.org/publications-resources/2018-handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance


források ellenőrzésének témájában elmerüljön. Kiindulópontként néhány téma: az uniós források 

ellenőrzési rendszerének kritikai értékelése; könyvvizsgálati jellegű munka az uniós források 

ellenőrzésében; az ellenőrzési rendszer fejlesztésének lehetséges irányai. Tekintettel a téma 

jelentős nemzetközi vonatkozására, az idegen nyelv ismerete a források feldolgozásához 

alapkövetelmény. 

Elindulást segítő szakirodalmak: 

− Cipriani, G. (2010). The EU budget: responsibility without accountability? CEPS, Brussels. 

− European Court of Auditors (2019). Public audit in the European Union. Luxembourg 

− Salamon, P. (2014). Az Európai Unió által nyújtott támogatások ellenőrzése. Perfekt Zrt, 

Budapest 

  

7.       Nemzetközi számvitel 

A kutatómunka célja az IFRS (vagy US GAAP) rendszerének megismerése, alapjainak 

áttekintése. A projektfeladatban és a szakdolgozatban a hallgatók bemutatják a Keretelvek, az 

alkalmazott standardok és értelmezések összefüggéseit, az IFRS használatára vonatkozó 

esetleges kötelezettséget. 

Gyakorlati módon ismertetik az IFRS és a magyar számviteli törvény közötti eltéréseket például 

a beszámoló összeállításához, a tárgyi eszközök témaköréhez, a készletek, a bevételek 

elszámolásához vagy a pénzügyi instrumentumokhoz kapcsolódóan. 

Tipikus hibák: 

Nem a standardok, az IASB, illetve egyéb szabályozók bemutatása a cél, hanem annak 

alkalmazása! Ugyancsak nem a kiválasztott társaság történetét, hátterét kell bemutatni. Fontos a 

feltett kérdésre és célra koncentrálni, kinek milyen módon teremt a dolgozat értéket, milyen 

kérdésre adja a választ. 

Elindulást segítő szakirodalmak: 

− Deloitte: IAS Plus. Website for global accounting news. www.iasplus.com 

− IFRS website: www.ifrs.org 

− Lakatos, L. P.., Kovács, D. M., Mohl, G., Rózsa, I. & Madarasiné Szirmai, A. (2018). A 

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok elmélete és gyakorlata. Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara, Budapest. 

− Rózsa, I. (2015). Nemzetközi számvitel I. Hessyn Kft, Budapest. 

− Rózsa, I., Bűdy, Z. & Karai, E. (2016). IFRS példatár. Hessyn Kft, Budapest. 

  

8.       Konszernszámvitel 

http://www.iasplus.com/
http://www.iasplus.com/
http://www.ifrs.org/
http://www.ifrs.org/


A kutatómunka célja elmélyülni vállalatcsoportok számviteli feladataiban. A projektfeladatban és 

a szakdolgozatban a hallgatók foglalkozhatnak magyar és IFRS-ek szerinti konszolidáció 

folyamatának áttekintésével, gyakorlati alkalmazásával. A tématerülethez tartozik a speciális 

céghelyzetekhez (az átalakuláshoz, egyesüléshez, szétváláshoz, csődeljáráshoz, 

végelszámoláshoz, kényszertörléshez, felszámoláshoz) kapcsolódó számviteli teendők 

bemutatása, gyakorlati alkalmazása. 

  

Elindulást segítő szakirodalmak: 

− Egri-Retezi, K. & Egri, I. I. (2019). Gazdasági társaságok átalakulása 2019. Jogi háttér – 

Számvitel - Adózás. Vezinfó Kft., Budapest. 

− Fridrich, P., Simon, S., Sztanó, I. (2008). A konszolidáció módszertana. Perfekt, Budapest. 

− Rózsa, I. (2015). Nemzetközi számvitel II. Hessyn Kft, Budapest. 

− Rózsa, I., Bűdy, Z. & Karai, E. (2016). IFRS példatár. Hessyn Kft, Budapest. 

 


