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Dr. Fogarasi József, egyetemi tanár, fogarasi@partium.ro 

 

Nemzetközi pénzügyek (FB) 

1. A fintech vállalkozásaik szerepe a nemzetközi deviza-átutalásokban 

2. Külföldi működőtőke beruházások Romániában 

3. A háztartások vagyoni helyzetének összehasonlító vizsgálata a közép-kelet-európai 

országokban  

4. Külföldön dolgozók hazautalásainak hatása a fizetési mérleg egyenlegére 

5. Pénzügyi áramlások és a nemzetközi pénzügyi rendszer  

6. A nemzetközi tőkekövetelmény előírások és a romániai bankrendszer (Ardelean Timea) 

 

Közpénzügyek (FB, M) 

1. A központi költségvetési hiány finanszírozásának tapasztalatai Romániában 

2. Adósemlegesség vizsgálata Romániában 

3. A kormányzati költségvetés tervezésének és végrehajtásának ellentmondásai Romániában 

(Vígh Enikő) 

4. Klímavédelmi-intézkedések közpénzügyi vonatkozásai (Vígh Enikő) 

5. Románia és EU költségvetési kapcsolatainak elemzése a keretköltségvetési elfogadásának 

folyamatában  

 

Versenyképesség gazdaságtana és menedzsmentje (MDA) 

1. A technológia változás (ipar 4) hatásai a versenyképességre 

2. Termelékenység és hatékonyság elemzés egy választott ágazatban 

3. Komparatív előnyök elemzése egy választott ágazatban 

4. A devizaárfolyam volatilitásának hatása egy kiválasztott ágazat kereskedelmére 

5. Verseny és klímaterhelés a fapados légitársaságok piacán 

 

Dr. Fogarasi József egyetemi tanár és Vigh Enikő tanársegéd, vigh.eniko@partium.ro  

 

Közpénzügyek 

1. A kormányzati költségvetés tervezésének és végrehajtásának ellentmondásai 

Romániában 

2. Klíma-intézkedések közpénzügyi vonatkozásai a Közös Agrárpolitikában 

Marketingkutatás 

3. A vállalatok klíma percepciójának vizsgálata a Bihar megyében/Romániában 

4. Precíziós gazdálkodásban való részvétel Bihar megyében/Romániában 

5. Az E-könyv kereskedelem piaca és lehetőségei a régióban 
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dr.Nábrádi András, egyetemi tanár, andrasnabradi@gmail.com 

 

1.Egy adott vállalkozás stratégai terve. 

2. Egy adott vállalkozás üzleti terve 

3. Családi vállalkozások működésének elemzése. 

4. Családi vállalkozások és utódlási kérdések. 

5. Családi vállalkozások stratégiai tervezése 

6. A vállalati együttműködések elemzése 

7. A közösségi gazdaság típusú vállalkozások elemzése elterjedése 

 

 

Dr. Szász Erzsébet, egyetemi docens, szaszerzsebet@partium.ro 

 

1. A vállalati eredmény alakulása és adózása  

2. Az eredmény adózásának összehasonlítása Románia és Magyarország 

gyakorlatában  

3. A számvitel és az adótörvény kapcsolatának vizsgálata egy adott vállalatnál 

4. Egy választott adónem elemzése konkrét példán keresztül 

5. Egy adott vállalkozás tárgyi eszközeinek elemzése  

6. Értékcsökkenési leírási módszerek alkalmazása egy konkrét vállalatnál 

7. Az éves beszámoló információs szerepe egy adott vállalatnál 

8. Nonprofit szervezetek gazdálkodása, számviteli szabályozásának sajátosságai 

9. Költség- és önköltségszámítás alkalmazása 

10. A vállalkozás költség- és eredményalakulásának elemzése, piaci helyzetének 

értékélése 

11. Vállalkozások önköltség-számítási gyakorlatának kialakítása és értékelése 

12. Etikai dilemmák kezelése a döntéshozatalban. 

13. A digitalizáció hatása az adózásra 

14. Románia és Magyarország számviteli szabályozásának összehasonlítása 

15. A számviteli hivatás etikai kihívásai 

16. Az információstechnológia szerepe a számvitelben 

17. A globalizáció etikai problémái 

 

dr.Tarnóczi Tibor egyetemi docens, tarnoczi.tibor@econ.unideb.hu 

 

iválasztott ágazat pénzügyi elemzése klaszterezés segítségével 

2. Kiválasztott román és magyar vállalatok teljesítményének összehasonlító elemzése 

3. Vállalatértékelés a szabad cash flow felhasználásával román vagy magyar példa alapján 

4. A vállalatértékelés reálopciós modelljének alkalmazása konkrét példán 

4. A Chicago-i Opciós Tőzsde néhány vállalatának értékelése a Black-Scholes és a binomiális 

modell segítségével 

5. A szimuláció alkalmazása a vállalati tervezésben 

6. Kiválasztott román vagy magyar bankok vizsgálata a CAMELS módszer segítségével 

7. Portfólió optimalizálás a hozam-variancia és a hozam-CVAR módszerek felhasználásával 

kiválasztott tőzsdei vállalatok felhasználásával 

8. Bankok kockázatelemzése 

9. A beruházás-gazdaságossági számítások problémáinak bemutatása konkrét példán 

keresztül 

10. A benchmarking alkalmazása a vállalatok teljesítményének összehasonlító elemzésében 
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Dr.Szarka Árpád egyetemi docens, szarkaarpad@yahoo.co.uk 

 

Biztosítás és viszontbiztosítás (alapképzés) 

        

1. Az ingatlanok biztosításának aktuális kérdései Romániában- helyzetfelmérés, tendenciák 

2. A polgári felelősség biztosításnak aktuális kérdései Romániában- helyzetfelmérés, 

tendenciák 

3. A romániai társadalombiztosítási költségvetés helyzetének alakulása és a gazdaságra 

vonatkozó anyagi terheinek az elviselhetősége- korlátok, összehasonlítások, tendenciák 

4.A romániai biztosítási rendszerek hatékonysága és a lakosság elégedettségi szintjének a 

bemutatása- esettanulmány 

5. A munkaerő foglalkoztatás kérdései Romániában- helyzetfelmérés, aktiv és passziv 

intézkedések biharmegyei szinten         

6. A nyugdíjrendszer, mint társadalombiztosítás alrendszer, megszervezésének és 

működésének aktuális kihívásai Romániában  

7. A romániai egészségügyi rendszer megszervezésének és működésének reform törekvései 

az  egészségügybiztosítás kapcsán 

 

A menedzsmenti kompetenciák fejlesztése ( MDA)  (mesteri) 

 

1. A menedzsmenti készségek fejlettségének ellemzése az eredményesség és a hatékonyság 

szempontjaiból, egy bizonyos szervezet esetében 

2. A menedzsmenti készségek összefüggőségei a megfelelő munkalégkör és  munkakultúra 

kialakításában- esettanúlmány 

3.  A közszolgáltatási szervezetek menedzsmentjének sajátosságai- bemutatás egy bizonyos  

szervezet esetében 

4.  A szociális szolgáltatási szervezetek menedzsmentjének sajátosságai- bemutatás egy 

szakosodott szervezet esetében 

5. Az alkalmazottak motivációs eszköztárának kialakítása és működtetésének 

eredményessége- esettanúlmány 

6. A menedzsmenti eszközök felépítésének, használatának eredményessége és hatékonysága 

egy bizonyos  szervezet esetében- esettanúlmány 

7. A közintézmények menedzsmentjének sajátosságai a közérdek teljesítésében- 

esettanúlmány 
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dr. Szilágyi Ferenc, egyetemi docens, ferenc.szilagyi@partium.ro 

Választható államvizsgatémák a Kereskedelmi, turisztikai és szolgáltató egységek 

gazdaságtana szak hallgatói számára – Turisztikai desztinációk 

 

1. Proiectarea şi organizarea serviciilor de transport pentru întreprinderile de comerţ, 

turism, servicii (Kereskedelmi, szolgáltatási és turisztikai cégek szállítási 

tevékenységének tervezése és szervezése) 

2. Perspectivele de dezvoltare şi diversificare activităţiilor de turism de…. pe plan 

naţional / regional/ în judeţul…/ zona etc. (A turisztikai tevékenységek 

perspektíváinak fejlesztése és azok diverzifikálása  nemzeti, regionális, megyei, lokális 

szinten). 

3. Turismul intern si internaţional al României/Ungariei (Románia/Magyarország 

nemzetközi és belföldi turizmusa) 

4. Studiu comparativ asupra ofertei turistice a României si….. (Románia és egy 

választott ország turisztikai kínálatának komparatív elemzése) 

5. Perspectivele turismului montan, balnear, de litoral, cultural, de afaceri, religios etc. 

in Romania. (A hegyvidéki, fürdő, tengerparti, kulturális, vallási, üzleti turizmus 

perspektívái Romániában) 

6. Turismul şi dezvoltarea durabilă (A turizmus és a fenntartható fejlődés) 

7. Valorificarea potenţialului turistic al zonei … (Egy választott terület/önkormányzat 

turisztikai pontenciálvizsgálata) 

8. Analiza serviciilor turistice in staţiunea … (Egy (vagy két) választott üdülőhely 

turisztikai szolgáltatásainak (összehasonlító) elemzése). 

 

 

dr.Flórián Gyula, egyetemi docens, gyulaflorian@yahoo.com 

 

1.Minőségbiztosítási rendszer bevezetésének lépései egy termelő vállalat esetében 

2. Minőségbiztosítási rendszer bevezetésének lépései egy szolgáltató vállalat esetében 

3.Környezetmenedzsment rendszer bevezetésének lépései egy vállalat esetében 

4. Integrált minőség és környezetmenedzsment rendszer egy vállalat esetében 

5. Minőségmenedzsment a turizmusban 

6. Fogyasztói magatartás elemzése egy termék vásárlásával kapcsolatosan   

7.Fogyasztói magatartás elemzése egy szolgáltatás vásárlásával kapcsolatosan   
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dr.Molnár Erzsébet Ilona , egyetemi docens, elis@partium.ro 

Idegenforgalmi gazdálkodás – MA  képzes 

 

1 A turizmus hatása a GDP-re, nemzetközi szintű elemzés 

  Influența turismului asupra PIB-ului, analiză la nivel internațional 

  

2 A szalláshely és a vendéglatás jogi és pénzügyi szabályozása Romániában és Magyarországon. 

  

Legislație și reglementări juridice și financiare în domeniul serviciilor de cazare și masă în 

România și Ungaria 

  

3 A zöld szálláshely koncepció és gyakorlata hazánkban és világszerte 

  Conceptul de hotel “verde” , în ţară şi pe plan mondial. 

  

4 A panziók szerepének értékelése a hazai és a nemzetközi szálláshely-szolgáltatásban  

  Rolul pensiunilor în structura internă şi internaţională a serviciilor de cazare 

  

5 A gyógyturizmus helyzete és fejlesztési lehetőségei Románia valamely részén 

 Turismul balnear din România, posibilităţi de dezvoltare în diferite regiuni din România 

  

6 Románia gyógyturizmusa.Gyogyüdülők Romániában, csoportosítás és minősítés. 

  Turismul balnear din Romania.Statiuni balneare din Romania, clasificare ….  

  

7 Trendek a szálloda iparban Romániában és nemzetközi szinten. 

  Trenduri in industria hoteliera in Romania si la nivel international. 

  

8 Értékesítés a légiutazásban.Módszerek és foglalási rendszerek 

  Distribuția produsului  în transportul aerian. Modalități și sisteme de rezervare. 

  

9 Idegenforgalmi beruházások, lehetőségek az elmaradott térségek  felzárkozásához. 

  Investiții în turism, posibilitți de dezvoltare a regiunilor defavorizate. 

  

10 Nemzetközi szállodaláncok stratégiáinak összehasonlító elemzése 

  Analiza comparativă a strategiilor  utilizate de lanțurile hoteliere internaționale 

  

11 Légi közlekedés.Menetrendi és Low cost légitársaságok  

  Transport aerian.Companii aeriene - curse regulate și  Low cost  

  

12 A kulturális turizmus helyzete, trendje, fejlesztési lehetőségei Romániában 

 Turismul cultural, trenduri şi posibilităţi de dezvoltare în România 

  

  

13 Utazási iroda szervezése.A tur-operator iroda termékei. 

  Organizarea agenției de turism.Produsele agenției de turism tour-operator. 

  

14 

A turizmus vállalkozásainak tulajdonosi és üzemeltetési jogi formái. Tulajdonosi és üzemeltetési 

stratégiák a szállodaiparban 
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  Antreperenoriat in turism, forme de proprietate si strategii de functionare in domeniul hotelier 

  

15 Az eredmény-kimutatás formája és a jövedelmezőség elemzése a szálloda iparban 

 Indicatori de performanţă şi analiza profitului în industria hotelieră  

  

 16 Éttermi irányzatok, aktuális étkezési trendek  Romániaban és Magyarorszagon 

 Previziuni în restauraţie, trenduri actuale în alimentaţie în România şi Ungaria 

  

17 TQM és minősítések a szállodaiparban. 

 TQM și clasificare în industria hotelieră. 

 

18 Wellness turizmus Romániában. 

 Turismul wellness în România. 

 

19 Digitalizáció a szálloda iparban. 

 Digitálizare în industria hotelieră. 

 

20 Szociális turizmus Romániában. 

 Turismul social în România. 

 

Kereskedelmi, turisztikai és szolgáltató egységek gazdaságtana – BA képzés 

1 

Románia szállodaiparának keresleti és kínálati szerkezete. Nemzetközi és hazai szállodai keresleti, 

kínálati trendek 

  

Structurarea  cererii şi ofertei  în industria hotelieră din România. Trenduri în cererea şi oferta 

hotelieră internă şi  internaţională 

  

2 A smart technológiák térhódítása a szállodaiparban 

  Tehnologia smart în industria hotelieră 

  

3 Az internet és az online foglalási rendszerek szerepe  a turizmusban, nemzetközi trendek 

  Rolul internetului şi al sistemelor de rezervări online în turism, trenduri internaţionale 

  

4 Gasztroturisztikai termékek egy régió kínálatában (gasztrofesztivalok)     

  Produse gastronomice în oferta unei regiuni ( festivitati gastronomice) 

  

5 

Gasztronómiai jellegzetességek a főbb városokban, népcsoportoknál. A gasztronómiai turizmus 

jellemzése 

  Specialităţi gastronomice în oraşe importante şi la grupările etnice.Analiza turismului gastronomic 

  

6 Románia jellegzetes borvidékei. Vőrős borok és fehér borok az ünnepi vacsoránál  

  Regiuni viticole de renume din România.Vinul roşu şi vinul alb la cina festivă 

  

7 Borkultúra, borminősítés, borgasztronómia. Borút-körút Romániaban 

  Cultura vinului, clasificarea vinului, gastronomia vinului. Drumul vinului în România 

  



8 Italok a gasztronómiában. Az italok ajánlásának gasztrokulturális sajátosságai és fejlődése 

  

Băuturi în gastronomie.Caracteristicile şi dezvoltarea ofertei băuturilor din punct de vedere gastro-

cultural 

  

9 Éttermi irányzatok, aktuális étkezési trendek  Romániában és Magyarországon 

  Previziuni în restauraţie, trenduri actuale în alimentaţie în România şi Ungaria 

  

10 Világörökségi fontosságú helyszínek Romániában, a turizmus jellemző vonásai. 

  Monumente din România aparţinând patrimoniului UNESCO, cu caracteristici specifice turismului 

  

11 Szervezetek, partnerek és üzleti szerződések az idegenforgalomban 

  Organizaţii, parteneriate şi contracte comerciale în turism 

  

12 Szárazföldi és vizi közlekedés, jővőbeli trendek és perspektívák 

  Transporturile turistice terestre şi navale, trenduri şi perspective în viitor 

  

13 A közlekedés szerepe az idegenforgalomban. Menetrendi és charter járatok a légiközlekedésben 

  Rolul transportului  în turism. Curse regulate şi curse charter în transportul aerian 

  

14 Az üzleti turizmus szerepe és fejlődése Romániában. 

  Rolul și dezvoltarea turismului de afaceri în Romania 

  

15 

Külföldi turisztikai programok szervezése. Körutazások, városlátogatások, kulturális és szakrális 

emlékhelyek Európában. Gazdasági kalkulációk 

  

Organizarea de programe turistice în străinătate. Circuite turistice, oraşe, monumente culturale şi 

sacre din Europa.Calcule economice 

  

16 Az utazási iroda termékei. Turisztikai körutazás Romániában. Gazdasági kalkulációk 

 Produsul turistic al agenţiei de turism. Circuit turistic în România. Calcule economice 

  

17 Utasvédelem és bisztositások a szervezett turizmusban. Romániai és UE törvények, határozatok 

 Protectia turistului și asigurări în turismul organizat. Legislație, reglementări din România şi UE 

  

18 Szállodák szervezeti felépítése, élőmunka és erőforások meghatározása 

 Departamentele hotelului,  planificarea resursei umane şi stabilirea forţei de muncă 

  

19 A turizmus és a munkaerő  foglalkoztatása 

 Turismul şi ocuparea forţei de muncă 

  

20 A faluturizmus szerepe a helyi közöségekben 

 Rolul turismului rural în comunitățile locale 

 

 

 



Dr. Szabó Árpád, egyetemi adjunktus, szabo.arpad@partium.ro 

 

1.A munkahelyi bizalom (X városban, megyében, szektorban, vagy vállalatnál)  

2.A munkaerő ellátás szerkezeti változásai a Partiumban 

3.A munkaerőpiac kereslete és kínálata a Partiumban 

4.A munkaerő migrációja a Partiumban 

5.A boldogság és gazdasági fejlettség a Partiumban 

6.A Leadership és működése Shakespeare (vagy más, nemzetközileg ismert szerző) 

drámáiban 

7.Önmotivált, autonóm módon gondolkodó és cselekvő alkalmazottak a XXI. század 

vállalatainál 

8.Az agykutatás és a vezetői motiváció kapcsolata 

9.Szociális vállalkozások vezetése és működése (Székelyföldön vagy a Partiumban) 

10.Siker-tanfolyamok, -irodalom és tudomány 

11.A dohányzás gazdasági hatásai Romániában 

12.A Balassa-Samuelson hatás működése Románia gazdaságában 

13.Üzleti modell építése egy X témában (Y termékre vagy Z szolgáltatásra) 

 

 

Dr. Gál Katalin, egyetemi adjunktus katalin.gal@partium.ro    

 

Projektmenedzsment 

1. Kiválasztott romániai EU-s program/projekt értékelése a 2007-2013-as vagy 2014-

2020-as programozási időszakból  

2. Ágazati program-értékelés szekundér adatelemzéssel és kvalitatív 

vizsgálattal/esettanulmányokkal  

3. Konkrét projekt készítése és finanszírozási lehetőségek feltérképezése szakdolgozat 

elvárásai szerint   

4. Célirányos projektlehetőségek ágazati felmérése (2014-2020)  

5. Szociális vállalkozás projekt menedzsmentjének esettanulmánya, projektötlet 

kidolgozásától a forrásbevonásig  

6. Start-up vállalkozás projekt menedzsmentjének esettanulmánya, projektötlet 

kidolgozásától a forrásbevonásig    

7. Hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzetének vizsgálata, projektötlet 

kidolgozása  

8. Alternatív foglalkoztatási formák vizsgálata Romániában és az EU-ban  

 

Üzleti kommunikáció és PR  

1. Egy vállalat/szervezet kommunikációjának vizsgálata  

2. Régiók, települések marketingtevékenységének/kommunikációjának elemzése  

3. Üzleti kommunikáció, PR és média kapcsolata 

4. Online kommunikáció 
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dr. Fikó László Imre, egyetemi adjunktus, fico_laci@yahoo.ca 

 

EU gazdaságtana, Közgazdaságtan 

 

1) Az extenzív gazdasági növekedés korlátai. A finn fejlesztéspolitika a hidegháború 

időszakában 

2)Innováció és gazdasági növekedés. Finnország 1990 utáni tapasztalatainak vizsgálata.  

3)A globalizációban rejlő lehetőségek és veszélyek. Írország tapasztalatai.  

4)A 2007-2009-es amerikai subprime válság kifejlődése és hatásai. 

5) A válságkezelés tapasztalatai az EU tagországaiban.  

6) Az FDI beáramlás szerepe Közép-Európa fejlődésében. 

7) Az EU csatlakozás mérlege az egykori szocialista tagországok esetében. 

 

dr.Králik Lóránd, egyetemi adjunktus, kralik.lorand@partium.ro 

 

. A klasszikus piaci elméletek érvényesülése a kriptovaluták piacán (Pénzelmélet – dr. Králik 

Lóránd) 

2. A Bukaresti Értéktőzsdén jegyzett bankok pénzügyi mutatóinak összehasonlítása 

(Pénzügyi piacok – dr. Králik Lóránd) 

3. A Bukaresti Értéktőzsdén jegyzett gyógyszeripari cégek részvényárfolyamainak alakulása 

az eredmények és a világpiaci hatások nyomán (Pénzügyi piacok – dr. Králik Lóránd) 

4. Egy tőzsdén jegyzett vállalat vagyoni, pénzügy és jövedelmi helyzetének bemutatása 

(Vállalati pénzügyek– dr. Králik Lóránd) 

5. Bevételek, helyi adók szerepe az önkormányzatok működésében (Közpénzügyek – dr. 

Fogarasi József, Makroökonómia – dr. Králik Lóránd) 

6. Inflációkövetési célrendszer Romániában. Pénzügyi stabilitás. (Makroökonómia – dr. 

Králik Lóránd) 

7. Tőzsdei brókercégek szabályozása az Európai Unióban és Romániában. Piaci 

konszolidáció (Pénzügyi piacok – dr. Králik Lóránd) 

8. A gazdasági válság hatásának elemzése a román és magyar tőkepiacon a 2008-2011-es 

időszakban APT-model segítségével (Portfóliómendezsment - dr. Králik Lóránd) 

9. Tőzsdei vállalatok kivonulása a tőkepiacról (Pénzügyi piacok, Portfóliómendezsment - dr. 

Králik Lóránd) 

10. Jövőkép a kereskedelmi banki szolgáltatások alakulásáról (Hitelintézeti ügyletek, 

Bankmenedzsmnet - dr. Králik Lóránd). 

11. A kötelező tartalékráta szerepe, szükségessége a modern monetáris politikában 

(Pénzelmélet – dr. Králik Lóránd) 
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dr.Veres Edit, egyetemi adjunktus, veresedit@partium.ro 

 

Számvitel, Vállalatok társadalmi felelősségvállalása, Fogyasztói magatartás c.tárgyak 

esetében 

 

1. Amortizáció és amortizációs eljárások alkalmazása X vállalatnál 

2. A készletek értékelése a vállalatból történő kimenetelkor, egy választott vállalat 

példáján keresztül 

3. Munkabérek és munkavállalói juttatások jellegzetességei és könyvelése, Y vállalatnál 

4. Társadalmi felelősségvállalás vizsgálata a romániai nagyvállalatok körében 

 

5. A KKV-k CSR tevékenységének elemzése 

6. A CSR társadalmi hatásainak vizsgálata 

7. A CSR helye a vállalatok marketing szemléletében 

 

8. Tudatos fogyasztói szokások a turizmusban 

9. Fogyasztási cikkek újrahasznosításának tendenciái 

10.  Vásárlási szokások vizsgálata a termék és üzletválasztás során 

11. Fogyasztói attitűd vizsgálat a „smart” eszközök esetében 
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