Választható témák – Üzleti gazdaságtan (VF MA)
Ezek a témák orientációs jellegűek!

1. Jellemezzen két ismert/konkrét vállalkozást a vállalkozásforma (megismert
szempontrendszer szerint), a vállalkozás életciklusa, termékszerkezete (iparág is), és
amennyiben releváns, az utódlás szempontjából!
2. Fejtse ki a vállalatok belső érintettjei közötti kapcsolatot (ellentétrendszert) és
termékszerkezet – technológiai fejlődés – piaci stabilitás kontextusában! – konkrét
szervezeti példa segítségével.
3. Vállalati eredmény, vállalati vagyon és annak értelmezése (láthatatlan vagyon is),
kapcsolat a költségekkel, a vállalkozások működőképességgel.
4. Mit a gazdasági értelmezése az időpreferenciának (milyen tényezők befolyásolják?)?
A vállalati fejlődés és megvalósíthatóság kérdésének kapcsolata (egy konkrét példán
végigvezetve, a megtérülési, kockázati vizsgálatokkal kiegészítve)
5. A vállalatok erőforrás- és tevékenységrendszere, szerkezete, fejlődési lehetősége (két
konkrét példán, azonosságok – különbségek kiemelésével).
6. Értékteremtés folyamata (konkrét példán megvilágítva).
7. Alapvető erőforrás tulajdonságok gazdasági lényegük. Egy szervezet erőforrás
struktúrájának jellemzése ebből a szempontból.
8. Tárgyiasult erőforrások: a tárgyi eszközök és a készletek jellemzése a megismert
erőforrás tulajdonságok szerint. Szerepük a vállalati termelési szerkezet
kialakításában.
9. Jellemezze és értékelje az elsődleges tevékenységek közül a marketing és értékesítés,
valamint a termék utógondozás tevékenységek szerepét!
10. Jellemezze vállalton belüli termékpályát és az egyes termékéletpálya szakaszokhoz
tartozó marketing stratégiákat, továbbá a vállalati céllal való kapcsolatot!
11. Mi a forgóeszköz-gazdálkodás lényege, célja, hogyan lehet ezt kapcsolatba hozni a
vállalkozás eszközeinek mobilitásával (kapcsolat a pénzgazdálkodással)?
12. Finanszírozás. Tőkeköltségvetés.
13. Termelés és szolgáltatás. Szolgáltató tevékenységek ökonómiai értékelése, vezetési
sajátosságok (konkrét vállalati példán).
14. Logisztika, mint vállalati elsődleges tevékenység! Mi a kapcsolata a forgóeszköz
gazdálkodással?
15. Beruházás, mint gazdasági tevékenység. (Statikus, dinamikus megtérülési számítások,
kockázat elemzés és értékelje alkalmazási lehetőségeiket!)
16. Vállalati erőforrás: emberi erőforrás (kettőssége a vállalati erőforrás gazdálkodással
kapcsolatban, környezeti tényezőit és hatását a vállalat gazdálkodására).
17. Vállalati erőforrás: információ (gazdálkodás, környezeti tényezői, gazdasági szerepe
és hatását a vállalat gazdálkodására).
18. Vállalati erőforrás/tevékenység: innováció (környezeti tényezői, kapcsolata a vállalati
jövővel, életciklusokkal).
19. Mi az információs rendszerek szerepe a vállalatok működésében?
20. Mi a szervezeti struktúra kialakítás alapja? Milyen főbb típusokat különböztetünk
meg?

21. Szervezeti struktúra, döntéshozatal (kompetencia – felelősség) és termékszerkezet
változtatás, technológiai fejlesztés, piac kapcsolata a rugalmasság szempontjából
(előnyök / hátrányok).
22. Vállalati érdekstruktúra, vállalati érintettek kapcsolata.
23. Stratégia szemlélet. Sikeres változtatás, versenyképesség kapcsolata.
24. Stratégiai elemzés, üzleti stratégiák.
25. Termékszerkezet, kialakítása (specializáció, diverzifikáció előny/hátrány). Változás és
válaszok. (Lehet konkrét vállalati példán jellemezni).
26. Konkrét vállalat iparág gazdaságstatisztikai jellemzése (gazdasági jelentőség, időbeli
alakulás, jövőbeli kilátások).
27. Hatékonyság, termelékenység, eredmény kérdései, alkalmazható pénzügyi és
ökonómiai mutatók, elemzések (alkalmazási területek).
28. Adott szervezet fenntarthatósági jelentésének bemutatása, értékelése gazdaságtani
szempontból.
29. A vállalatok nemzetközivé válása, a globalizáció kérdései.
30. Az üzleti folyamatokkal kapcsolatos, fentebb nem jelzett téma, egyeztetés után.
A felsorolt témából három kiválasztott téma sorszámát E-mail-ben a következő címre kell
megküldeni, 2017. szeptember 22-ig:
takacsnegyorgy.katalin@kgk.uni-obuda.hu
A javaslatok összesítése után kiadásra kerülő két témából 6-8 oldalas esszé beküldési
határideje: 2017. november 25., továbbá egy témából a 10 perces prezentáció készítésének
határideje: 2017. december 1.

Budapest, 2017. szeptember 11.
Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin, tárgyfelelős

