
Szakdolgozati témák jegyzéke 
 

1. A gazdaságpolitika és a pénzügypolitika tartalma összefüggései, különös tekintettel a 
fiskális és monetáris politika kapcsolatára. 

2. A pénzügyi rendszer fogalma, alrendszerei, gazdálkodásuk alapelvei és struktúrája, 
valamint pénzügyi közvetítő intézmények és szerepük. 

3. Biztosítási rendszerek, fogalma, jellemzői, helyük a pénzügyi rendszerben, formák, 
ágak, működésük alapelvei, biztosítási szolgáltatások. 

4. A számvitel törvényi szintű szabályozásának szükségessége, célja, filozófiája. 
5. A számviteli politika szerepe, kialakulása, tartalma és a keretében előírt elkészítendő 

szabályzatok tartalma. 
6. A számviteli törvény által meghatározott számviteli alapelvek és érvényesülésük az 

éves beszámoló elkészítésénél és a folyamatos törvény könyvvezetés során. 
7. A gazdasági bűncselekmények törvényi tényállásai különös tekintettel a számviteli 

fegyelem megsértésének jogkövetkezményeire. 
8. A beszámolási és könyvvezetési kötelezettség, a beszámolók fajtái, könyvvezetés 

formái, közöttük levő kapcsolat. 
9. Az ellenőrzések számvitele, fajtái, hibatípusok, hibajavítások, elszámolásuk és 

nyilvánosságra hozatal. 
10. A mérleg- és eredmény kimutatási tételek értékelésének általános és sajátos értékelési 

szabályai. 
11. Speciális céghelyzetek fajtái, jellemzői, szabályozásuk és az ezzel kapcsolatos 

számviteli kérdések 
12. A bankrendszer felépítése, szerkezete, működése valamint ennek kockázata. 
13. A hitelezés elmélete, gyakorlata, hitelképességi vizsgálatok és módszerei. 
14. A készpénz-helyettesítők (bankkártya, hitelkártya, csekk, váltó) fajtái, jellemzői, 

szerepük a gazdaságban valamint kockázatai és biztonsága a kriminalisztika 
szemszögéből. 

15. A jelzáloghitelezés elmélete, gyakorlata és kockázata. 
16. Az információvédelem, információbiztonság, banktitok, a bakok nemzetközi és hazai 

gyakorlatában – különös tekintettel az ezekkel történő visszaélésekre 
17. A hitelbiztosítékok rendszere, értékelése, érvényesülése a hitelezés folyamatában. A 

hitelminősítés, hitelezési kockázatok, a hitelmonitoring gyakorlata. 
18. A lízingfinanszírozás és kockázatbecslés napjainkban. 
19. A bankári műveletek (bankügyletek) fogalma, jellemzői, tartalma. 
20. Árstabilitás, egy nehezen érthető fogalom 
21. Az árnyékgazdaság és hatásai 
22. Pénzmosás a XXI. Században 
23. A kartellezés. A közbeszerzési pályázatok kijátszásának lehetőségei 
24. A környezetszennyezés mint gazdasági bűncselekmény 
25. Csúcstechnológiás bűncselekmények nyomozása 
26. A magyar biztosítási rendszer felépítése, a biztosítók sérelmére elkövetett csalások 
27. Az offshore társaságok szerepe a gazdaságban 
28. A pénzhamisítás és nyomozásának specialitásai 
29. Gépjármű finanszírozással összefüggő gazdasági rendjét sértő bűncselekmények 
30. A Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenysége a vagyon elleni bűncselekmények 

körében 
31. A gazdasági társaságok képviseletének aktuális kérdései 
32. A gazdasági társaságok létesítésének társasági jogi és cégjogi szabályai 
33. Az üzletrész és a részvény átruházásának jogi mechanizmusa 



34. A váltó szerepe a jelenlegi magyar gazdaságban – különös tekintettel a kapcsolódó 
visszaélésekre 

35. Bennfentes kereskedelem a magyar és az uniós szabályozás tükrében 
36. A kft. jogi szabályozása 
37. Speciális gazdasági társaságok (vegyesvállalat, vámszabadterületi társaság, off-shore 

cégek, koncessziós társaság) 
38. A csődjog egyes kérdései 
39. A kartellek szabályozása és joggyakorlata 
40. Fedezetelvonó szerződések problematikája a társasági jogban 
41. Társasági jogviszony megszüntetésének jogi problémái a közkereseti- és a betéti 

társaságok esetében 
42. Képviseleti és cégjegyzési jog a betéti- és közkereseti társaságok esetén 
43. Átalakulás, mint a társaságalapítás sajátos formája 
44. A társasági jogviszony szankciós megszüntetésének (kizárás) szabályai és gyakorlati 

problémái 
45. A könyvvizsgálói tevékenység, mint a társaságok működésének törvényes garanciája  
46. Kisebbségi jogok elméleti és gyakorlati jelentősége 
47. A társaság által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatának szabályai és gyakorlati 

problémái 
48. Az Európai Unió Magyarországon is alapítható-működtethető szupranacionális 

társaságai 
49. A társaságok megszűnésével kapcsolatos általános kérdések 
50. A vagyon-visszaszerzési hivatal működése 
51. A bűnjelkezelés gyakorlata, különös tekintettel a gazdaságvédelem területére 
52. Sportfogadási csalások és nyomozásuk 
53. A számítógépes bűncselekmények nyomozása során felmerülő problémák 
54. Csodaszer vagy méreg? – harc a gyógyszerhamisítás ellen 
55. Aukciós csalások az interneten 
56. A bitcoin illegális felhasználása a darkneten 
57. Kiberbűnözés, különös tekintettel a hacktivizmusra 
58. A vagyonvisszaszerzési eljárás bevezetésének tanulságai 
59. A vagyonvisszaszerzési hivatal működésének hatásai 
60. Visszaélések az online bankkártya használatban 
61. A gyermekpornográfia elleni fellépés nyomozati problémái 
62. A közös nyomozócsoportok működésével kapcsolatos tanulságok 
63. Hektivizmus és magyarországi jelenléte 
64. Mobiltelefonok forenzikus vizsgálata 
65. Jogi személy büntetőjogi felelősségének megállapítása gazdaságvédelmi ügyekben 
66. Igazságügyi szakértő kirendelésének problémái gazdaságvédelmi ügyekben 
67. Igazságügyi szakértő kirendelésének problémái csúcstechnológiai bűnözés elleni 

ügyekben 
68. Social engineering segítségével elkövetett visszaélések és nyomozásuk 

 
 
A felsorolás nem teljeskörű. A szakcsoport minden olyan szakdolgozati témát elfogad, 
melynek feldolgozása során az oktatott tárgyakhoz kapcsolódó ismeretek kibővítésén 
keresztül az eredményes gazdaságvédelmi munka előmozdítható. 
 


