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A Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Tanszék 

által javasolt TDK témakörök 

 

 

 

Barczikay Tamás 

 Az osztrák iskola közgazdaságtana  

 A migráció statisztikai modellezése  

 

Dr. Biedermann Zsuzsánna 

 Szubszaharai Afrika világgazdasági rendszerben betöltött szerepe 

 Nyersanyagban gazdag szubszaharai afrikai országok problémái  

 Ruanda genocídium utáni gazdasági- társadalmi fejlődése 

 Az Afrikai Nagy Tavak régió összefüggései  

 Fejlesztő államok Afrikában 

 

Czeczeli Vivien 

 A Gazdasági és Monetáris Unió aktuális monetáris politikai kihívásai  

 Az euró bevezetésének kérdésköre 

 Kereskedelempolitikai kihívások a jelenlegi gazdasági környezetben 

 

Dr. Fülöp Katalin 

 Az adózás és az adóztatás stratégiai kérdései 

 Egy választott szervezet teljesítményértékelése 

 A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők 

 

Dr. Honvári János 

 A nemzetközi munkaerő-áramlás gazdasági vonatkozásai 

 Migrációs potenciál a felsőoktatásban 

 Migrációs potenciál a középiskolai oktatásban 

 Munkaerőpiaci kihívások Magyarországon 

 Otthonteremtési támogatások Magyarországon - gazdasági elemzés 

 A MOOC szerepe a jövő felsőoktatásában 

 A hazai adórendszer átalakulása és kihívásai 
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 Kollárik Ferenc 

 

 Az Európai Unió aktuális (gazdasági) kérdései                   

 Gazdasági és Monetáris Unió (GMU)                                      

 Nemzetközi gazdasági/világgazdasági folyamatok        

 

Dr. Kovács Olivér 

 Fenntartható fejlődés és növekedés 

 Technológiai forradalmak a múltban és ma 

 Modern gazdasági kormányzás az európai integrációban 

 

Dr. habil. Kutasi Gábor 

 Államháztartás gazdasági aspektusai 

 Fiskális szabályok nemzetközi gyakorlata 

 A pénzügyi integráció szabályozási és gazdasági folyamata 

 Nemzetközi pénzügyi és monetáris kihívások 

 Banki tőkemegfelelőség 

 Pénzügyi ragályosság 

 

Marton Ádám 

 

 Válságok és egyensúlytalanságok a világgazdaságban  

 A gazdaságpolitika megváltozott szerepe, s az állam gazdasági szerepvállalásának 

átalakulása a krízist követő időszakban 

 Az idősödő társadalom makrogazdasági hatásai a fejlett és fejlődő gazdaságokban 

 A gazdaságpolitika aktuális kihívásai (pl. mesterséges intelligencia, klímaváltozás) 

 Az államadósság problémaköre a fejlett és fejlődő államokban  

 

Dr. Pásztor Szabolcs 

 

 A globalizációs folyamatok hatása a centrum–periféria kapcsolatok átalakulására – Az 

afrikai kontinens esete 

 A fejlesztési segélyek anomáliái – Sir Peter Thomas Bauer munkássága 

 A regionális integrációk területi fejlődésre gyakorolt hatása 

 Fejlődő országok nemzetközi pénzügyi kérdései 

 

Dr. habil. Steiger Judit 

 Kognitív disszonanciák a fogyasztói magatartásban 
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Dr. habil. Szemlér Tamás 

 Az európai gazdasági és monetáris integráció kérdései 

 Európai és EU-tagállami gazdaságpolitikák 

 Az Európai Unió költségvetésének aktuális és hosszú távú problémái 

 Az Európa 2020 stratégia és annak gyakorlati megvalósulása 

 Az Európai Unió és a Nyugat-Balkán országainak politikai-gazdasági kapcsolatai 

 A Brexit lehetséges gazdasági következményei 

 A francia gazdaság aktuális és hosszú távú alapkérdései 

 A francia-német kapcsolatok alakulása és az európai integráció jövőjére gyakorolt 

lehetséges hatásai 

 Az Európai Unió strukturális és kohéziós politikájának tapasztalatai 

 Magyarország külgazdasági kapcsolatainak alakulása 

     

 


