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DR. BEKE JENŐ  
HABILITÁLT EGYETEMI DOCENS 

 

➢ Nemzetközi számviteli harmonizáció 

➢ Külföldi számviteli rendszerek 

➢ Könyvvizsgálat 

➢ Számvitel és adózás termelési/szolgáltatási stratégiaalkotás 

 

 

 

DR. BÉLYÁCZ IVÁN  
EGYETEMI TANÁR, AKADÉMIKUS 

 

➢ Vállalatok tőkestruktúra döntéseinek értékelése 

➢ Beruházások reálopciós értékelése 

 

 

 

DR. BUDAI ELEONÓRA 
EGYETEMI ADJUNKTUS 

 

➢ A számviteli rendszerre ható tényezők, rizikófaktorok 

➢ A számviteli  és kontrolling tevékenységet végzőkkel szembeni elvárások 

változása  

➢ A számviteli adatok felhasználásának korlátai, a számviteli adatállományban 

rejlő kockázatok és azok okai     

➢ Kontrolling a vállalatok és intézmények gyakorlatában, az alkalmazott 

módszertan változása 

➢ Az IFRS alkalmazásának hatása a vállalati kontrolling rendszerre 

➢ Merre tovább számvitel, kontrolling?  

 

 

 

DR. CSAPI VIVIEN 
EGYETEMI ADJUNKTUS 

 

➢ Stratégiai beruházások értékelése (DCF-től a reálopcióig) 

➢ Reálopciók speciális alkalmazási lehetősége (marketing, menedzsment, 

mérnöki tudományok, sport stb.) 
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DENICH ERVIN 
PHD HALLGATÓ 

 

➢ Kockázat, számviteli kockázat, kockázatkezelés 

➢ Számviteli beszámolók megbízhatósága, a torzító tényezők feltárása 

 

 

 

FENTŐSNÉ MOHÁCSI BERNADETT 
EGYETEMI TANÁRSEGÉD 

 

➢ Pénzügyi kultúra vizsgálata 

➢ A pénzügyi válság hatása a hazai hitelintézetek vagyonszerkezetére 

 

 

 

DR. KUTI MÓNIKA 
EGYETEMI ADJUNKTUS 

 

➢ FinTech 

➢ Crowdfunding 

➢ Finanszírozási korlát 

➢ Finanszírozási flexibilitás 

➢ Beruházási torzulások 

 

 

 

DR. MÁRKUS GÁBOR 
EGYETEMI ADJUNKTUS 

 

➢ A magyar adórendszer változásának trendjei 

➢ A fogyasztási és a jövedelmi adók szerepének megváltozása az európai 

adórendszereken belül 

➢ A vállalati és a területi versenyképesség értelmezése és mérése 

➢ Az egyéni és az intézményi versenyképesség összefüggései 

 

 

 

DR. PINTÉR ÉVA 
EGYETEMI ADJUNKTUS 

 

➢  Vállalatfelvásárlás és fúzió hatékonyság-értékelése 

➢ Befektetés értékelési, vállalatértékelési módszerek tőkestruktúra elméleti 

megközelítése 

➢  Pénzügyi szolgáltatás innováció  
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POSZA ALEXANDRA 
EGYETEMI TANÁRSEGÉD 

 

➢ Stratégiai beruházások reálopciós megközelítése 

➢ Opcióárazás 

➢ Start-up finanszírozás 

 

 

 

RÁDÓCZY KLAUDIA 
PHD HALLGATÓ 

 

➢ Az öngondoskodás aktív lehetőségei 

➢ A Carhart-modell alkalmazhatósága 

➢ A Fama-French faktorok relevanciája adott tőkepiacon 

➢ Aktív portfóliókezelési módszerek 

➢ Tőkepiacok empirikus vizsgálata 

➢ Mikroökonómia a pénzügyekben 

➢ Befektetői preferenciák és kockázatészlelés 

➢ Optimális befektetési lehetőségek modellezése 

➢ Tőzsdei hozamok ökonometriai vizsgálata 

➢ Eszközárazási modellek hatékonyságának vizsgálata 

➢ A visegrádi országok tőkepiacainak kockázati vizsgálata 

➢ Eseménytanulmány elemzések  

 

 

 

DR.  SCHEPP ZOLTÁN 
HABILITÁLT EGYETEMI DOCENS 

 

➢ A magyarországi devizahitelezés tanulságai 

 

 

 

DR. SZABÓ ZOLTÁN 
EGYETEMI DOCENS 

 

➢ Gazdaságpszichológiai témák 

Ezen belül kiemelten:  

➢ Az időskori döntések gazdaságpszichológiai összefüggései 
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DR. SZÜCS TAMÁS 
EGYETEMI ADJUNKTUS 

 

➢ Valós értékelés szerepe a bankszektorban 

➢ A pénzügyi instrumentumok értékelése különös tekintettel az IFRS 9 

standardra 

➢ Földbirtok politika hazánkban és az Európai unióban 

➢ Transzferárazás hazánkban, illetve az unióban 

➢ Modern költséggazdálkodási technikák 

➢ Mezőgazdasági támogatások megítélése a gazdálkodási gyakorlatban 

➢ Származékos ügyletek számvitele, értékelésük 

 

 

 

TÓTH-PAJOR ÁKOS 
EGYETEMI TANÁRSEGÉD 

 

➢ A hitel és piaci kockázat kezelésének empirikus vizsgálata 

➢ Aggregált hitelkockázati modellek empirikus vizsgálata 

➢ Portfóliók teljesítményének empirikus vizsgálata 

➢ Vállalati problémák vizsgálata az új intézményi közgazdaságtan 

keretrendszerében 

➢ Osztalékpolitikai döntések empirikus vizsgálata 

➢ Tőkeszerkezeti döntések empirikus vizsgálata 

➢ Beruházási döntések empirikus vizsgálata 

➢ Vállalkozói ökoszisztémák teljesítménymérése 

 

 

 

DR. TAKÁCS ANDRÁS 
HABILITÁLT EGYETEMI DOCENS 

 

➢ Vállalatok és részvények értékelési problémái 

 

 

 

DR. ULBERT JÓZSEF 
HABILITÁLT EGYETEMI DOCENS 

 

➢ Vállalati pénzügyek, vállalati kockázat és teljesítménymérés 


