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SZAKDOLGOZATI TÉMA- ÉS KONZULENSVÁLASZTÁS 
NEPTUN EGYSÉGES TANULMÁNYI RENDSZERBEN 

 

Hallgatói útmutató 
a vállalkozásfejlesztés mesterszakot 2021. tavaszán vagy az 

előtt kezdett hallgatók számára 

 

A vállalkozásfejlesztés mesterszakon tanuló hallgatók számára a szakdolgo-
zatírás időszaka a 3-4. szemeszter. Ezen félévekben a hallgatóknak a Szak-
szeminárium II: Diplomakonzultáció I. (3. félév) és Szakszeminá-
rium III.: Diplomakonzultáció II. (4. félév) tárgyakat a tárgyjelentkezési 
időszakban kell a Neptunban felvenni. A Szakszeminárium II. tárgy (első-
ként való) felvételi félévének kezdetén kerül sor a hivatalos szakdolgozat té-
maválasztási folyamatra a Neptun felületén, a következők szerint:  
a. A meghirdetett témákat a hallgató a Neptunban látja és a megadott té-

mák közül választhat. 
b. A Neptun-beli hallgató általi témaválasztás kötelező időszaka: 

2022.09.14. 10:00– 2022.09.21 23:59. A jelentkezési határidőt kér-
jük nagyon pontosan betartani, a határidőből kicsúszva nem tudjuk ga-
rantálni a szakszemináriumi beosztást! 

c. A hallgatónak legalább három témavezető-téma sort kell kiválasztania.  
d. A hallgató a jelentkezés időbeli sorrendjével egyben a preferen-

ciasorrendjét is megadja. (Azaz a legvonzóbbnak tartott téma/témave-
zető sorára jelentkezzen időben elsőként, a második választására jelent-
kezzen másodikként stb.) Cím és témavázlat megadása nem kötelező. 

e. A jelentkezések lezárulta után a szakfelelős és a tárgyfelelős dönt a beér-
kezett jelentkezésekről. 

f. Az egyes témavezetőknél túljelentkezés esetében a hallgatók által meg-
adott preferenciasorrenden túl a hallgatók tanulmányi eredményei is fi-
gyelembe vehetők. Amennyiben a túljelentkezések miatt egy hallgató 
egyik általa megjelölt témavezetőhöz sem osztható be, akkor a szakfele-
lős, a választott témák ismeretében kereshet neki konzulenst. 

g. A döntés a Neptunban rögzítésre kerül és ez láthatóvá válik a hallgató 
számára, emellett a beosztást igyekszünk a szak más kommunikációs 
csatornái is közzétenni. 

h. Technikai útmutató a 2. számú mellékletben. 
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A meghirdetett témák: 

Annak érdekében, hogy segítsük a választást, az 1. mellékletben megadjuk 
a képzésen választható oktatók és az általuk hirdetett témák listáját. 
 
Segítség: 

Technikai probléma esetén: neptun@uni-corvinus.hu címre kell a problé-
mát bejelenteni (pl: Nem tudok a Neptunba bejelentkezni.) 

A témaválasztás tartalmi, akadémiai kérdéseivel kapcsolatban a szakfelelőst 
lehet keresni.  

Kérjük, legyenek arra figyelemmel, hogy mindkét típusú segítség-nyújtás 
alapvetően hétköznapokon, munkaidőben elérhető, így a Neptun folya-
mat elérhetőségét – a választási felület megnyitásakor – mindenképp 
teszteljék már az első napokban. 

 

Szakszemináriumi beosztás: 

Az érintett hallgatóknak a tárgyfelvételi időszakban fel kell vennie a 
Szakszeminárium II.: Diplomakonzultáció I. tantárgyat. A témaje-
lentkezés eredményének rögzítése után az adminisztrátorok helyezik a hall-
gatókat a gyűjtőkurzusról a megfelelő oktatóhoz tartozó szakszemináriumi 
kurzusra. 

mailto:neptun@uni-corvinus.hu
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1. melléklet: Konzulens- és témalista 
 

Témák megnevezése Konzulens neve Létszám 
maximum 

A digitalizáció üzleti hatásai, IT értékteremtés 
Informatikai projektek sikere és kudarca 
Technológiai innovációk elfogadása 

Aranyossy Márta 5 

Fintech - digitális pénzügyi megoldások 
Digitalizáció folyamatai 

Bagó Péter  8 

A projektmenedzser szerepköre, kompetenciái 
IT projektek kihívásai, megvalósítása, értékelése 
Projektsiker értelmezése, vizsgálata, elősegítése 

Blaskovics Bálint 5 

Vállalatfinanszírozás 
Vállalati stratégia 
Vállalatértékelés  

Csubák Tibor Krisz-
tián  

5 

Technológiai stratégia és menedzsment 
Fenntartható fejlődés és környezettudatos gazdálko-
dás 
Stratégiai tervezés és menedzsment  

Deutsch Nikolett 1 

Digitális transzformáció  fontossága a KKV-knál, 
Vezetői stílusok hatása a digitális transzformációra, 
Vezetői stílusok hatékonysága KKV-n belül, Digita-
lizáció hatása a HR-re, "Employee life cycle" nagy-
vállalaton belül, Munkavállalói élmény növelése 
nagyvállalaton belül 

Dióssy Kitti 5 

Projektteljesítés időtartamának kockázatai 
Projektteljesítés költségkockázatai 
Projektprogramok vezetése  

Fekete István  5 
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Pénzügyi elemzés 
Döntéstámogató rendszerek  
Borstratégia 

Fiáth Attila  5 

Innovatív megoldások 
Innováció és módszertana 
Innovációs ökoszisztémák 

Hoffer Ilona 5 

Vállalkozások nemzetközi növekedése 
Szellemitulajdon-védelem 
Vállalkozásindítás 

Huszák Loretta 2 

A stratégiai menedzsment súlypontjainak változása 
a nemzetközi és hazai környezetben  
Stratégiai és üzleti tervezés a hazai KKV-k gyakorla-
tában  
A projektvezetés elmélete és gyakorlata - az egyedi 
projektektől a projektportfolió-menedzsmentig  

Jelen Tibor  5 

Start-up vállalkozások menedzsmentje. Digitalizáció 
és hatékonyság. Kisvállalkozás-fejlesztési politika 
Magyarországon és az Európai Unióban Uniós vál-
lalati és iparpolitika, kkv-k nemzetközi versenyké-
pessége 
Kisvállalkozások hatékonyságjavító hálózatai, nyi-
tott innováció,technológiatranszfer  

Kállay László  5 

A globálisnak született (born digital) vállalkozások 
versenyképessége nemzetközi környezetben 

Kozma Miklós 1 

Előrejelzés, előretekintés, stratégiák megalapozása 
Hitel-, piaci- és/vagy működési kockázatkezelés 
Többváltozós statisztikai és gépi tanulási elemzés, 
modellezés 

Kristóf Tamás 5 

Társadalmi vállalkozás. Társadalmi innováció. Matolay Réka 3 
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Technológia a stratégiaalkotásban (vajon a techno-
lógia fejlődési eredményeinek / IoT, big data, cloud 
computing, stb/ begyűrűződése a stratégiaalkotás 
folyamatába képessé teszi-e a vállalkozásokat az ed-
digieknél megbízhatóbb stratégia kidolgozására és 
megvalósítására) 

Mészáros Tamás 5 

Kockázati tőke 
Korai fázisú finanszírozás 
Üzleti tervezés 

Molnár Endre 5 

Stratégiai menedzsment a gyakorlatban 
Technológiamenedzsment a vállalkozások és válla-
latok körében 
A digitalizáció elméleti és gyakorlati vizsgálata 

Nagy-Borsy Viktor 5 

Vállalatok, stratégiák pénzügyi teljesítményének 
mérése 
Csődelőrejelzés  
Gépi tanulás/data science az üzleti döntések támo-
gatásában  
Vállalati válságkezelés (koronavírus, energiaválság, 
stb. kezelése)  
Vállalati életciklus elemzése 
Vállalati versenyképesség 

Nyitrai Tamás 10 

Felelős, szociális vállalkozások és a CSR.  
Üzleti tervezés a KKV-k körében  
A 3P (pénz piac pacák) szerepe a vállalkozás mű-
ködtetésében  

Petheő Attila 5 

Digitális attitűd és pénzügyi tudás összefüggései, ge-
nerációs különbségek vizsgálata  
Fintech technostratégia 
Bankbiztosítás - integrált pénzügyi szolgáltatások - 
pénzügyi szolgáltatásinnováció a digitalizáció tükré-
ben 
A pénzügyi szektor kihívásai - Bigtech-ek versus 
bankok 
Vállalkozások teljesítményének értékelése, torzító 
tényezők 

Pintér Éva 6 
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Családi vállalkozások (generációváltás és utódlás) 
Vállalkozói szándék és motiváció (vállalkozói orien-
táció, vállalkozói kompetenciák- és személyiségek, 
vállalkozói ismeretek) 

Szabó Krisztofer 5 

A váltó gazdasági szerepe a kis- és középvállalkozá-
sok számára: előnyök, lehetőségek és módszertan.  

Szalay Zsuzsanna 3 

Energiapolitika, energiastratégia, energia mix (a ha-
gyományos energiahordozóktól a megújulókig) ha-
zai és nemzetközi vonatkozásban 
Projektek és esettanulmányok az energiaszektorban 
EU szakpolitikák, policy elemzés, az energiaválság 
hatásai, a pandémia tapasztalatai az üzleti életben 

Virág Attila 5 

Vállalkozások pénzügyi teljesítményenek mérése és 
elemzése 
Fenntartható növekedés ütemének vizsgálata 
Csődelőrejelzés és modellezés  
Vállalati pénzügyi teljesítmények összehasonlítása  

Virág Miklós 5 
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2. melléklet: Technikai útmutató - témaválasztás esetén 

 

 

1. Válassza ki a „Tanulmányok” menü „Szakdolgozat/Szakdolgozat je-

lentkezés” menüpontját.  

 

 

2. Kattintson a „Szakdolgozat jelentkezés” gombra.  
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3. Majd a megfelelő időszakot kiválasztva megjelennek a meghirdetett 

témák 

 

 

4. A sorvégi "Lehetőségek/Bővebb" linkre kattintva megjelenik a jelent-

kezés. 

 
 

5. A jelentkezés gombra kattintva megtörténik a jelentkezés 

A hallgató a jelentkezés időbeli sorrendjével egyben a preferenciasorrendjét 
is megadja. (Azaz a legvonzóbbnak tartott téma/témavezető sorára je-
lentkezzen időben elsőként, a második választására jelentkezzen második-
ként stb.) A hallgatónak 3 témavezető-téma sort kell kiválaszta-
niuk! 
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6. A jelentkezés gombra kattintva megjelenhet A szakdolgozat téma 

adatok képernyő. 

Itt a cím és a témavázlat megadása nem kötelező, (amennyiben a 

Neptun másképp nem engedi tovább, akkor a Cím és a Témavázlat 

bemeneti mezőbe is a választott témát javasoljuk beírni). A tovább 

gombra kattintva megtörténik a jelentkezés. 

 

 
 

7. Sikeres jelentkezés esetén a szakdolgozat jelentkezés képernyőn egy 
zöld pipa jelez a jelentkezett téma sorában. 
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Jelentkezések utólagos sorba rendezése 
 

1. Válassza ki a „Tanulmányok” menü „Szakdolgozat/Szakdolgozat je-

lentkezés” menüpontját.  

 

 

2. Kattintson a „Szakdolgozat jelentkezés” gombra.  
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3. A felbukkanó ablak bal alsó sarkában kattintson a Jelentkezések 

gombra. 

 
 

4. A megjelenő Jelentkezések sorba rendezése ablakban állítsa be az 

egérrel a kívánt sorrendet, majd kattintson a mentés gombra. 

 


