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1. 
 

KÖZGAZDASÁGI ELEMZ Ő MESTERSZAK 
(nappali) 

 
 
 

1. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

 
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister; master; rövidítve: MA) 
- szakképzettség: közgazdasági elemző 
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Economic Analysis 

(Economic Analyst) 
 

2. Képzési terület: gazdaságtudomány 
 
3. A képzési idő félévekben: 4 félév 
 
4. A képzés gesztora: Közgazdaságtan Tanszék 
 
5. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
 
 A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből és egy további idegen nyelvből 
államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű 
érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

 
6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

 

 A képzés célja magas szintű közgazdaságtudományi műveltséggel, az európai és 
világpiacon versenyképes tudással rendelkező szakemberek képzése, akik elméleti és 
módszertani ismereteik birtokában képesek önálló, kreatív, közgazdász szemléletű 
gondolkodásra, alkalmazott közgazdaságtudományi elemzések és kutatás végzésére az 
akadémiai, állami és magánszférában, és megfelelő alapokkal rendelkeznek esetleges 
közgazdaságtudományi doktori képzés folytatásához is. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

� mikroökonómia közgazdaságtani fogalmi keretét,  
� a közgazdaságtanban használt matematikai módszereket,  
� makroökonómiai problémákat és modelleket,  
� az ökonometria alapjainak elméletét és gyakorlatát,  
� a számítógépes elemzésben alkalmazói szintű ismereteit,  
� tágabb értelemben vett kutatás-módszertani ismereteket,  
� behatóbban egyes közgazdaságtani területek,  
� a tudományos és elemzői munkához szükséges, problémamegoldó technikákat,  
� a szakmai-etikai normákat és azok alkalmazását.  

 



 

 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

� társadalmi és üzleti problémák közgazdasági szempontú megközelítésére, 
� adott kérdéskörök elemzésére, a problémák megfogalmazására, 
� közgazdasági érvelések egyszerű formalizálására, 
� mérési problémák formalizálására és mérési modellé alakítására, 
� önálló elméleti és empirikus elemzés elvégzésére, 
� kutatások tervezésére, irányítására és szervezésére, 
� szakmai tanácsadásra, döntések előkészítésére, 
� szakirodalom felkutatására és értelmezésére, 
� a kutatási eredmények interpretálására illetve a szakmai tudás nyilvánosság előtti 

szakszerű megjelenítésére. 

 
 
 
 

A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további információ az alábbi elérhetőségeken: 
 

Interneten: www.gtk.bme.hu illetve www.kgt.bme.hu 
 

Telefonon: (1) 463-2799 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2. 
 

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 
(nappali, levelez ő) 

 
 
 

1. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

 
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 
- szakképzettség: okleveles közgazdász, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon 
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in International Economics and 

Business (Economist in International Economy and Business) 
 

2. Képzési terület: gazdaságtudomány 
 
3. A képzési idő félévekben: 4 félév 
 
4. A képzés gesztora: Közgazdaságtan Tanszék 
 
5. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
 
 A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú 
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből államilag elismert 
legalább középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi 
nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga 
vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
 
6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

 A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alapvető nemzetközi, mikro- és 
makrogazdasági, nemzetközi politikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, regionális és 
civilizációs/globalizációs, valamint üzleti ismereteik birtokában képesek a gazdasági 
intézményrendszer különböző területein és szintjein nemzetközi jellegű közgazdasági elemző 
munkára, önálló munka végzésére a döntés-előkészítő, elemző feladatok megoldásában. 
Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő 
folytatásához. 

 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

� a társadalmi-gazdasági összefüggéseket, az azokat befolyásoló tényezőket lokális, 
regionális, nemzeti és nemzetközi szinteken, 

� a közgazdasági, nemzetközi gazdasági, világgazdasági, gazdálkodási és döntési 
elméleteket és elemzési módszereket, 

� a kutatáshoz, szakirodalmi eredmények feldolgozásához, illetve innovatív gyakorlati 
munkához szükséges problémamegoldó technikákat, 



 

 

 

� a munkatársak, csoportok, illetve projektek, nagyobb szervezetek irányítási 
módszereit, a stratégiai tervezés és menedzsment vállalati, állami, regionális és 
globális módszereit, 

� a hazai és nemzetközi szakirodalmat, a kutatások eredményeit. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

� a nemzeti, az európai és az egyetemes értékek megismerésére, vállalására és ezen 
értékek megjelenítésére a vállalati, regionális, állami és nemzetközi szervezetek 
világában, 

� a munkaköréhez tartozó összetett szakfunkciók ellátására, szervezésére, irányítására, 
módszertanok kreatív alkalmazására, szakmailag megalapozott vélemény 
megfogalmazására, döntések előkészítésére és meghozatalára, 

� a vállalati, régió, állam és nemzetközi szervezeten belüli, illetve a szervezet és 
környezete közötti összefüggések, kapcsolatok felismerésére, megértésére és 
alakítására, 

� az e szervezetek működésében megjelenő problémák és az új környezeti jelenségek 
önálló felismerésére, feladatok kijelölésére, megoldására, 

� a gazdasági, a pénzügyi, a marketing és a menedzsment elméletek nemzetközi szintű 
alkalmazására 

� a nemzetközi üzleti környezet geopolitikai, társadalmi, kulturális és vallási 
vonatkozásainak elemzésére, 

� hatékony nemzetközi üzleti stratégiák kidolgozására, 
� tárgyalási, meggyőzési technikák aktív és hatékony alkalmazására, üzleti 

kommunikációra két idegen nyelven. 

 
 
 
 

A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további információ az alábbi elérhetőségeken: 
 

Interneten: www.gtk.bme.hu illetve www.kgt.bme.hu 
 

Telefonon: (1) 463-2799 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

3. 
 

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERSZAK 
(nappali, levelez ő) 

 
 

1. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

 
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 
- szakképzettség: okleveles közgazdász, regionális és környezeti gazdaságtan szakon 
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Regional and Environmental 

Economic Studies 
 

2. Képzési terület: gazdaságtudomány 
 
3. A képzési idő félévekben: 4 félév 
 
4. A képzés gesztora: Környezetgazdaságtan Tanszék 
 
5. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
 

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) 
komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, 
a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) 
komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy 
oklevél szükséges. 

 
6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

 A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik magas szintű elméleti és módszertani 
ismereteik birtokában alkalmasak a területi és ökológiai folyamatok elemzésére, az 
összefüggések és problémák felismerésére, regionális és környezeti politikák, stratégiák és 
programok kidolgozásában való alkotó, innovatív közreműködésre, a regionális- és a 
környezeti tudomány művelésére. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori 
képzés keretében történő folytatására. 

a.) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

� az alapvető mikro- és makrogazdasági, regionális- és település-, valamint környezeti 
gazdaságtani, geográfiai és szociológiai ismereteket, 

� a feladataik megoldásához szükséges problémamegoldó technikákat, 
� a tanult ismeretek gyakorlati alkalmazásának kritériumait és feltételeit, 
� szakirodalmi tájékozódás eszköztárát, 
� a területfejlesztésben, városfejlesztésben és a környezeti gazdaság irányításában a 

gyakorlati problémák felismeréséhez és elemzéséhez szükséges ismereteket és 
módszereket. 
 



 

 

b) A mesterfokozat birtokában a szakon végzettek alkalmasak: 

� a különböző ágazatok, kormányzati és önkormányzati szervezetek, intézmények és 
vállalkozások területén jelentkező regionális és környezeti tudományi feladatok 
megoldására, 

� önálló elemző, tervező feladatok megoldására, csoportban történő munkavégzésre és 
irányításra, 

� a települési és regionális szintű társadalmi, gazdasági és környezeti problémák 
felismerésére és a megoldásukra irányuló döntések előkészítésére, 

� a szükséges információk beszerzésére és elemzésére, tervezéssel és irányítással 
kapcsolatos feladatok megoldására, 

� elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére, önálló és csoportmunka végzésére, 
� problémák kritikus és konstruktív kezelésére, 
� a kormányzati szférában, nemzetközi szervezetekben, a magánszervezeteknél és 

közintézményeknél felmerülő szakmai feladatok megoldására. 

 
 
 
 

A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további információ az alábbi elérhetőségeken: 
 

Interneten: www.gtk.bme.hu illetve www.kornygazd.bme.hu 
 

Telefonon: (1) 463-1941 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4. 
 

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) MESTERSZAK 
(levelező) 

 
 
 

1. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

 
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) 
- szakképzettség: okleveles közgazdász MBA szakon 
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist (Master of Business 

Administration) 
 

2. Képzési terület: gazdaságtudomány 
 
3. A képzési idő félévekben: 4 félév 
 
4. A képzés gesztora: Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék, Pénzügyek Tanszék 
 
5. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
 

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú 
(B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex 
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú 
(C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy 
oklevél szükséges. 

 
6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az üzleti terület minden fontosabb 
részterületén megszerzett ismereteik birtokában képesek a vállalkozások életben maradását és 
fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására. Ismerik a nemzetközi gazdaság fő 
tendenciáit, valamint képesek az emberi erőforrások, illetve általában szervezetek, 
vállalkozások tevékenységeinek irányítására. Cél továbbá a megfelelő elméleti alapokkal 
ötvözött karriergyorsítás. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés 
keretében történő folytatására. 
 
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 
 

� az üzleti és menedzsment ismeretanyagot, 
� az üzleti élet működési és fejlesztési folyamatait, szabályszerűségeit, kommunikációs 

szokásait, 
� a vonatkozó szakirodalmat. 

 
 
 
 



 

 
 
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 
 

� tervezni, szervezni, irányítani és vezetni a versenyszektor és a közszféra 
szervezeteinek munkafolyamatait akár hazai, akár nemzetközi szinten, 

� az üzleti folyamatok menedzselésével kapcsolatos feladatok megoldására, elemzések, 
jelentések, felmérések elkészítésére, önálló és csoportmunka végzésére, 

� az üzleti problémák felismerésére és a megoldásukra irányuló döntések előkészítésére, 
a szükséges információk beszerzésére és elemzésére, 

� stratégiai jellegű kérdések felismerésére és megválaszolására. 
 
 
 

A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további információ az alábbi elérhetőségeken: 
 

Interneten: www.gtk.bme.hu illetve www.mesterek.bme.hu 
 

Telefonon: (1) 463-1093,  (1) 463-1815,     (20) 463-2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5. 
 

PÉNZÜGY MESTERSZAK 
(nappali) 

 
 
 

1. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

 
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) 
- szakképzettség: okleveles közgazdász pénzügy szakon 
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Finance  

    
2. Képzési terület: gazdaságtudomány 
 
3. A képzési idő félévekben: 4 félév 
 
4. A képzés gesztora: Pénzügyek Tanszék 
 
5. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
 
 A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú 
(B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) 
komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag 
elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű 
érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
 
6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

 
A képzés célja olyan pénzügyi gazdasági szakemberek képzése, akik a nemzetközi 

összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elméleti, módszertani és 
gyakorlati ismeretanyag elsajátítása után képesek önálló, kreatív, közgazdász szemléletű 
gondolkodásra, a gazdaság pénzügyi folyamatainak irányítására és elemzésére makro- illetve 
mikro szinten egyaránt. Az emelt szintű üzleti és módszertani ismereteknek, a tudatosan 
fejlesztett vezetői készségeknek és képességeknek birtokában a pénzügy mesterképzési 
szakon végzettek alkalmassá válnak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző 
területein, az állami és magánszférában a pénzügyi feladatok ellátására, a pénzügyi 
szakirodalom feldolgozására és gazdagítására, valamint a doktori képzésben való részvételre. 

 
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 
 

� az alapvető kommunikációs, vezetési és etikai ismereteket, 
� a vállalati pénzügyi és beruházási döntésekhez módszertanát, a vállalati beruházások 

és egyéb befektetések elemzésének módszertanát, a vállalatok finanszírozási és 
adóügyeinek lehetőségeit, 

� a tágabb értelemben vett pénzügyi szféra működésére (bankok, biztosítók, 
brókercégek, befektetési alap- és vagyonkezelők, illetve ezek felügyeleti szervei és a 
jegybank) vonatkozó speciális pénzügyi összefüggéseket, szabályokat, 
törvényszerűségeket,  



 

 
� azokat az eljárásokat, módszereket, amelyekkel képesek nagy és közepes 

vállalkozások pénzügyi funkcióit vezetni és irányítani, beleértve azon vállalkozásokat 
is, amelyek tevékenységük vagy tőkeszerkezetük következtében kapcsolatban állnak a 
tőkepiaccal, illetve jelentős pénzügyi kockázatoknak vannak kitéve, 

� a pénz- és tőkepiaci instrumentumok árazását, a tőkepiaci tranzakciókat, és az ezekhez 
kapcsolódó értékelési eljárásokat, a pénzügyi kockázatkezelésben fontos származtatott 
ügyletekkel kapcsolatos elméletet és gyakorlatot,  

� a képzés szakirányának megfelelő területen az alapvető gyakorlati módszereket és 
megoldásokat. 

 
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 
 

� a vállalatok elemző, döntés-előkészítő, és döntéshozatali tevékenységének magas 
színvonalú ellátására, 

� a pénz- és tőkepiaci instrumentumok árazására, a tőkepiaci tranzakciók kezelésére és 
irányítására, a beruházások és egyéb befektetések elemzésére, a származtatott ügyletek 
pénzügyi kockázatkezelésére, 

� pénzintézeteknél, költségvetési intézményeknél, országos hatáskörű irányító 
szervezeteknél pénzügyi elemzői, döntés-előkészítői és döntéshozatali feladatok 
ellátására. 
 
 
 
 

A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további információ az alábbi elérhetőségeken: 
 

Interneten: www.gtk.bme.hu illetve www.mesterek.bme.hu 
 

Telefonon: (1) 463-1093,  (1) 463-1815,     (20) 463-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. 
 

SZÁMVITEL MESTERSZAK 
(levelező) 

 
 
 

1. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

 
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) 
- szakképzettség: okleveles közgazdász, számvitel szakon 
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Accountancy 

 
2. Képzési terület: gazdaságtudomány 
 
3. A képzési idő félévekben: 4 félév 
 
4. A képzés gesztora: Pénzügyek Tanszék 
 
5. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
 
 A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú 
(B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) 
komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag 
elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű 
érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

 
6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban 

versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a 
gazdálkodó egységek számviteli folyamatainak irányítására, ellenőrzésére és elemzésére. 
Elméleti és gyakorlati, üzleti és módszertani ismereteik, a tudatosan fejlesztett vezetői 
készségek és képességek birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet 
különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására, a számvitel nemzetközi és 
hazai szakirodalmának feldolgozására, annak gazdagítására, valamint a doktori képzésben 
történő részvételre. 

 
 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 
 

� a számvitel és a könyvvizsgálat specifikus összefüggéseit, hazai és nemzetközi 
szabályozásának lényegét, tartalmát és elemeit, 

� a pénzügyi kimutatások összeállításának és elemzésének technikáit, módszereit, 
� a pénzügyi instrumentumok számvitelét, 
� a számvitel és a könyvvizsgálat számítógépes támogatásának mechanizmusát, 
� az általános társadalmi-gazdasági környezet mechanizmusait, a piac működési elveit, a 

gazdálkodó szervezetek működési rendjét, céljait, a gazdálkodás eredményeit 
befolyásoló tényezőket, a fejlesztéshez szükséges finanszírozási források feltárását, 
értékelését, a fejlesztések menedzselését, 



 

 
� a gazdálkodó egységek, vállalatok és szervezetek működési területeinek vezetési-

irányítási és koordinálási feladatait, elveit, technikáit és módszereit, 
� azokat a sajátos technikákat, amelyek a tudományterület elméleti kérdéseinek 

kutatását és gyakorlati alkalmazását lehetővé teszik, 
� a szakmai-etikai normákat és azok alkalmazását. 

 
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 
 

� a hazai és nemzetközi gazdasági folyamatok, a gazdálkodó szervezetek környezetének 
rendszerszemléletű elemzésére, 

� a különféle gazdasági rendszerek, intézmények, intézetek stb. számviteli és ellenőrzési 
rendszerének kialakítására, működtetésére, irányítására és ellenőrzésére, 

� a számvitellel összefüggő gazdasági problémák felismerésére, elemzésére, a 
megoldást szolgáló stratégiai és operatív döntések meghozatalára, a végrehajtás 
irányítására, 

� a konszolidált beszámoló összeállítására és elemzésére, 
� a gazdálkodó egységek költségvetési kapcsolatainak ellenőrzésére és elemzésére, 
� a pénzügyi kimutatások összeállítására és elemzésére. 
 
 

 
A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további információ az alábbi elérhetőségeken: 
 

Interneten: www.gtk.bme.hu illetve www.mesterek.bme.hu 
 

Telefonon: (1) 463-1093,  (1) 463-1815,     (20) 463-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
7. 
 

VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERSZAK 
(nappali) 

 
 
 

1. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

 
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) 
- szakképzettség: okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon 
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Management and Leadership 

 
2. Képzési terület: gazdaságtudomány 
 
3. A képzési idő félévekben: 4 félév 
 
4. A képzés gesztora: Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 
 
5. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
 
 A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú 
(B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) 
komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag 
elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű 
érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

 
6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

 
 A képzés célja a vállalkozások, valamint a közszféra szervezetei számára olyan 
szakemberek képzése, akik megalapozott és integrált szakmai ismeretekekkel rendelkeznek a 
menedzsment széles és - a választható szakirányuknak megfelelő - szűkebb területén. 
Megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni, irányítani a versenyszektor és a 
közszféra szervezeteinek munkafolyamatait. Képesek újonnan felmerülő problémákat 
felismerni, elemezni és megoldani, miközben az egyéni és szervezeti tanulás megismert 
kategóriáit használják, valamint az innovációra és a kreatív gondolkodásra való képességeiket 
hasznosítják. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében 
történő folytatására. 
 
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 
 
 

� a vezetés- és szervezéstudomány és gyakorlat korszerű irányzatait és eredményeit, 
� a korszerű informatikával és know-how-val támogatott vezetési és szervezési 

módszereket és azok gyakorlati alkalmazását, 
� a szervezetek működése során felmerülő problémák és új jelenségek megoldási 

módozatait, illetve a kritikus feldolgozására irányuló módszereket, 
� a képzés szakirányának megfelelő területen az alapvető (funkcionális) gyakorlati 

módszereket és megoldásokat, valamint ezek hasznosításának lehetőségeit. 



 

 
 
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 
 

� a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon megfelelő alkalmazási (foglalkoztatási) 
lehetőségek felismerésére és kihasználására, 

� a gyakorlati tapasztalatok megszerzését követően vezetői feladatok végzésére, 
� a szervezetek működésével kapcsolatban – egyénileg vagy csoport tagjaként – 

szakmailag megalapozott vélemény megfogalmazására, döntés-előkészítésre és 
döntéshozatalra, 

� a szakiránynak megfelelő további ismeretek birtokában speciális munkakörök 
betöltésére, 

� a tanult ismeretek és megszerzett tapasztalatok birtokában saját vállalkozás 
irányítására és működtetésére, 

� a szak tudományágában a kutatások és azok eredményeinek kritikus értékelésére, 
tudásuk, képességeik és készségeik folyamatos, egy életen át tartó fejlesztésére. 
 
 
 

A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további információ az alábbi elérhetőségeken: 
 

Interneten: www.gtk.bme.hu illetve www.mesterek.bme.hu 
 

Telefonon: (1) 463-1093,  (1) 463-1815,     (20) 463-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
8. 
 

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERSZAK 
(nappali) 

 
 
 

1. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

 
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) 
- szakképzettség: okleveles műszaki menedzser 
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Engineering Manager 
 

2. Képzési terület: műszaki 
 
3. A képzési idő félévekben: 4 félév 
 
4. A képzés gesztora: Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 
 
5. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
 
 A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú (B2) komplex 
típusú nyelvvizsga letétele vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél 
szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, ahol az adott szakmának tudományos 
szakirodalma van. 
 
6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

 
 A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik természettudományi, műszaki és 
informatikai, gazdálkodási- és szervezéstudományi , valamint nyelvi ismereteik, készségeik 
révén képesek komplex műszaki-gazdasági feladatok menedzselésére, azaz a technológiai 
folyamat műszaki és gazdasági megtervezésére, megszervezésére, a megvalósítás irányítására 
és az eredmények számbavételére, értékelésére, valamint a gazdálkodás- és 
szervezéstudományi tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is. 
 
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 
 

� a műszaki, gazdálkodási és menedzsment területek alapfogalmait, ismereteit és fő 
összefüggéseit, 

� a műszaki berendezések, rendszerek funkcionális működését, követelményrendszerét, 
a gazdaságos működés feltételeit, 

� a szervezetek, mint céltudatos rendszerek működési elveit, 
� a szervezetekben a műszaki, gazdasági és menedzsment jellegű tevékenységeket és 

azok összefüggéseit, 
� a termelő és szolgáltató vállalkozások alapításához és működésük menedzseléséhez 

szükséges elméletet és módszertant, 
� a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, a 

munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint 
a mérnöketika alapvető előírásait, 



 

 
� a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható 

problémamegoldó technikákat, 
� a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat. 

 
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 
 

� a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó 
technikák felhasználására, 

� a termelési és szolgáltató folyamatok műszaki, gazdasági, humán és társadalmi 
szempontból történő áttekintésére és az egyes szakterületek képviselői közötti 
kommunikációra, 

� üzleti tervek készítésére és megvalósítására, 
� műszaki-gazdasági döntés-előkészítési feladatok elvégzésére és döntéshozatalra, 
� innovációs stratégiák kidolgozására és megvalósítására, 
� a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, 

döntéshozásra, következtetések levonására, 
� önművelésre, önfejlesztésre a saját tudás magasabb szintre emelésére, 
� integrált ismeretek alkalmazására a műszaki berendezések, technológiai folyamatok, 

anyagok és technológiák, valamint a kapcsolódó elektronika, és informatika 
szakterületeiről, 

� a termelési rendszerek tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos 
eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására, 

� a műszaki értékelemzés feladatainak elvégzésére, 
� a termelési rendszerek és technológiák minőségbiztosítására, 
� a gazdálkodás minőségi és hatékonysági mutatóinak javítására. 

 
 
 
 

A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további információ az alábbi elérhetőségeken: 
 

Interneten: www.gtk.bme.hu illetve www.mesterek.bme.hu 
 

Telefonon: (1) 463-1093,  (1) 463-1815,     (20) 463-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. 
 

MÉRNÖKTANÁR MESTERSZAK 
(nappali, levelez ő) 

 
 
 

1. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

 
- Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

Szakképzettség: okleveles mérnöktanár (műszaki alapképzési (BSc) szakokon szerzett 
szakképzettséggel) 
 

- Az indítani tervezett és az oklevélben szerepeltetni kívánt szakirány(ok) megnevezése: 
okleveles mérnöktanár: biomérnök-, építészmérnök-, építőmérnök-, műszaki menedzser-, 
gépészmérnök-, könnyűipari mérnök-, környezetmérnök-, közlekedésmérnök-, 
mechatronikai mérnök-, vegyészmérnök-, mérnök informatikus-, villamosmérnök 
szakképzettséggel. 

- Az indítani tervezett és az oklevélben szerepeltetni kívánt mesterszak és szakirány(ok) 
angol nyelvű megnevezése: Teacher of Engineering – Biochemical Engineer-, Architectural 
Engineer-, Civil Engineer-, Engineering Manager-, Mechanical Engineer-, Light Industry 
Engineer-, Environmental Engineer-, Transportation Engineer-, Mechatronical Engineer-, 
Chemical Engineer-, Engineering Information Technologist-, Electrical Engineer. 

 
2. Képzési terület: pedagógia 
 
 
3. A képzési idő félévekben: 3- 4 félév 
 
4. A képzés gesztora: Műszaki Pedagógia Tanszék 
 
5. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
 
 A mesterfokozat megszerzéséhez legalább középfokú (B2) általános komplex típusú 
államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél 
szükséges. 
 
6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

 
 Az MA képzettségű mérnöktanárok a megújuló szakképzési rendszer összes színterén 
biztos munkát, megbízható jövedelmet és hosszú távú karriert biztosító, sokszínű feladatokat 
végezhetnek. A mérnöktanárokra egyre fokozódó igény mutatkozik az iskolarendszerű 
szakképzési rendszerben éppúgy, mint a szakképzés megújítását szolgáló térségi integrált 
szakképző központokban, a felnőttképzési intézményekben, felnőttképzési vállalkozásokban, 
a vállalati képzési rendszerekben. A magas szintű szakmai elméleti és gyakorlati oktatás 
keretében folyó tanári tevékenységeken túl, megtalálhatják helyüket a felnőttképzési 
tanfolyamok szervezésében, a vállalati humán erőforrások fejlesztésében, a térségi integrált 
szakképző központok, valamint az iskolai és felnőttképzési munka irányításában, a 
szakképzés tananyagának folyamatos korszerűsítésében és a pedagógiai tudományos 
kutatómunkában is. A mérnöktanárok pedagógiai tanulmányaik során a tanárképzés  



 

 
megújított pedagógiai-pszichológiai ismeretanyaga mellett megismerkednek a felnőttek 
sajátos igényű tanításának módszereivel, a közoktatási és a vállalati oktatás folyamatának 
jellemzőivel, a pedagógiai kutatás speciális módszereivel. 
 
 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 
 

� a tanulói személyiség fejlesztésére, 
� tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére,  
� a pedagógiai folyamat tervezésére,  
� a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, készségeinek és 

képességeinek fejlesztésére,  
� az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére,  
� a tanulási folyamat szervezésére és irányítására,  
� a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására,  
� szakmai együttműködésre és kommunikációra,  
� szakmai fejlődésben elkötelezettségre, önművelésre. 
 

A tanárok a fenti pedagógiai- pszichológiai kompetenciákon túlmenően a képzés sikeres 
teljesítésének eredményeként a választott tanári szakirányhoz szükséges szakmai tudással, 
szakmai képességekkel és a szakmai szerepvállaláshoz, elkötelezettséghez szükséges 
gyakorlati készségekkel és attitűdökkel is rendelkeznek.  

 
 
 
 

A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további információ az alábbi elérhetőségeken: 
 

Interneten: www.gtk.bme.hu illetve www.mpt.bme.hu 
 

Telefonon: (1) 463-1699 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. 
 

KÖZGAZDÁSZTANÁR MESTERSZAK 
(nappali, levelez ő) 

 
1. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése: 
 

- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 
- szakképzettség: okleveles közgazdásztanár 
 
Az indítani tervezett és az oklevélben szerepeltetni kívánt szakok magyar nyelvű 
megnevezése: 
 
okleveles közgazdásztanár (elméleti gazdaságtan), 
okleveles közgazdásztanár (kereskedelem és marketing), 
okleveles közgazdásztanár (pénzügy és számvitel), 
okleveles közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek), 
 

Az indítani tervezett és az oklevélben szerepeltetni kívánt szakok angol nyelvű 
megnevezése: 
 
Teacher of Economics (Theoretical Economics), 
Teacher of Economics (Commerce and Marketing), 
Teacher of Economics (Finance and Accounting), 
Teacher of Economics (Entrepreneurial Studies). 

 
2. Képzési terület: pedagógia 
 
3. A képzési idő félévekben: 4 félév 
 
4. A képzés gesztora: Műszaki Pedagógia Tanszék 
 
5. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
 
 A mesterfokozat megszerzéséhez legalább középfokú (B2) általános komplex típusú 
államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél 
szükséges. 
 
6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

 
 Az MA képzettségű közgazdásztanárok a megújuló szakképzési rendszer összes színterén 
biztos munkát, megbízható jövedelmet és hosszú távú karriert biztosító, sokszínű feladatokat 
végezhetnek. A közgazdásztanárokra egyre fokozódó igény mutatkozik az iskolarendszerű 
szakképzési rendszerben éppúgy, mint a szakképzés megújítását szolgáló térségi integrált 
szakképző központokban, a felnőttképzési intézményekben, felnőttképzési vállalkozásokban, 
a vállalati képzési rendszerekben. A magas szintű szakmai elméleti és gyakorlati oktatás 
keretében folyó tanári tevékenységeken túl, megtalálhatják helyüket a felnőttképzési 
tanfolyamok szervezésében, a vállalati humán erőforrások fejlesztésében, a térségi integrált 
szakképző központok, valamint az iskolai és felnőttképzési munka irányításában, a 
szakképzés tananyagának folyamatos korszerűsítésében és a pedagógiai tudományos  



 

 
kutatómunkában is. A közgazdásztanárok pedagógiai tanulmányaik során a tanárképzés 
megújított pedagógiai-pszichológiai ismeretanyaga mellett megismerkednek a felnőttek 
sajátos igényű tanításának módszereivel, a közoktatási és a vállalati oktatás folyamatának 
jellemzőivel, a pedagógiai kutatás speciális módszereivel. 
 
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 

� a tanulói személyiség fejlesztésére, 
� tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére,  
� a pedagógiai folyamat tervezésére,  

� a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, készségeinek és 
képességeinek fejlesztésére,  

� az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére,  
� a tanulási folyamat szervezésére és irányítására,  
� a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására,  
� szakmai együttműködésre és kommunikációra,  
� szakmai fejlődésben elkötelezettségre, önművelésre. 

A tanárok a fenti pedagógiai- pszichológiai kompetenciákon túlmenően a képzés sikeres 
teljesítésének eredményeként a választott tanári szakirányhoz szükséges szakmai tudással, 
szakmai képességekkel és a szakmai szerepvállaláshoz, elkötelezettséghez szükséges 
gyakorlati készségekkel és attitűdökkel is rendelkeznek.  

 
 

A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további információ az alábbi elérhetőségeken: 
 

Interneten: www.gtk.bme.hu illetve www.mpt.bme.hu 
 

Telefonon: (1) 463-1699 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
11. 

 
KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY MESTERSZAK 

(nappali) 
 
 
 

1. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

 
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 
- szakképzettség: okleveles kommunikáció- és médiaszakértő 
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Communication and Media Studies Expert  
 

2. Képzési terület: társadalomtudomány 
 
3. A képzési idő félévekben: 4 félév 
 
4. A képzés gesztora: Szociológia és Kommunikáció Tanszék 
 
5. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
 

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú 
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől 
eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy 
ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése szükséges. 

 
6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

 
 A képzés célja olyan munkaerőpiac-képes szakemberek képzése, akiknek áttekintése van a 
társadalmat működtető kulturális rendszerek kommunikációs és mediális 
meghatározottságairól, következésképp a kommunikáció és a média fontosabb színtereiről és 
intézményeiről, s akik ennek alapján felkészültek a fenti intézmények adekvát működtetésére, 
illetőleg működésük értékelő elemzésére. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik 
doktori képzés keretében történő folytatásához. 
 
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 
 

� a médiához kapcsolódó alapfogalmakat és alapelveket, 
� a társadalmi kommunikáció különböző területeinek problémáit a társadalmi 

kommunikáció összefüggésein belül, 
� a társadalom mibenlétével és működésével kapcsolatos alapfogalmakat és alapelveket, 
� a társadalmat működtető kommunikációs és mediális rendszereket, 
� a társadalmi kommunikáció fontosabb intézményeit és színtereit, 
� a kommunikációs és mediális rendszerek különböző területeinek problémáit és 

összefüggéseit (így többek között a média és a populáris kultúra összefüggéseit, a 
globális médiapiac működési elveit, a kulturális csere globális szabályait), 

� a kommunikáció és kultúra összefüggéseit, e kapcsolat különböző szintű 
megnyilvánulásait, 

� az állami szabályozás eszközeit, 



 

 
 
� az Európai Unió által definiált kulturális tér mibenlétét, 
� a digitális konvergencia jogi, technológiai, kulturális és gazdasági természetét, 
� a kommunikáció és a média történetiségét, 
� a társadalmi kommunikáció területének összefüggésein kívül eső alapfogalmakat és 

alapelveket, 
� az ismeret megszerzésének módjait és a kommunikációkutatás fő módszereit a 

kommunikáció területén. 
 
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 
 

� hogy a kommunikáció területén és/vagy munkájukban a kommunikáció szakma 
gyakorlásához szükséges követelményeknek megfeleljenek, 

� a felmerülő problémák megoldására, 
� önállóan vagy szervezett kurzusok keretében továbbtanulásra és/vagy további szakmai 

készségek kifejlesztésére, 
� az információk kritikus elemzéséhez és feldolgozásához kellően megalapozott 

technikák széles skálájának felhasználására, 
� az elemzés során felmerülő problémákra különböző megoldások kidolgozására, 
� az élethosszig tartó tanulás folyamatában való részvételre, 
� rendszerszerűen és kreatívan új és összetett témakörökkel foglalkozni, hiányos 

rendelkezésre álló adatok esetében is helytálló bírálatot vagy véleményt 
megfogalmazni, döntést hozni, és az ebből adódó következtetéseket szakmai és nem 
szakmai közönség számára érthetően kommunikálni, 

� választott szakterületük szakmai és etikai normáinak betartására, 
� egy idegen nyelven (javasoltan angolul) is szakmájuk gyakorlására, 
� idegen nyelvű szakszöveg helyes értelmezésére, 
� a megszerzett tudás önálló alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, 
� egy szervezeten belül – kellő szakmai gyakorlat után – vezetői munkakör betöltésére. 

 
 
 

A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további információ az alábbi elérhetőségeken: 
 

Interneten: www.gtk.bme.hu illetve www.szoc.bme.hu 
 

Telefonon: (1) 463-2410 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
12. 

 
PSZICHOLÓGIA MESTERSZAK 

(nappali, levelez ő) 
 
 
 

1. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

 
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 
- szakképzettség: okleveles pszichológus – választható szakirényon 
     (munka- és szervezetpszichológia szakirányon; kognitív pszichológia szakirányon) 
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Psychologist (Work and Organizational 

Psychology Specialization; Cognitive Psychology Specialization) 
  

2. Képzési terület: bölcsészettudomány 
 
3. A képzési idő félévekben: 4 félév 
 
4. A képzés gesztora: Ergonómia és Pszichológia Tanszék 
 
5. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
 

A mesterfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből – melyek közül egyik az angol – 
államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű 
érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

 
6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

 
 A képzés célja olyan pszichológus szakemberek képzése, akik megszerzett 
pszichológiatudományi ismereteik birtokában tájékozottak a pszichológia több ágában. 
Ismerik a pszichológus szakma módszereit és eszközeit, és képesek ezeket az egyének, 
csoportok vagy szervezetek megismerése és fejlesztése érdekében használni. Megfelelő 
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. 

 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 
 

� a pszichológiatudomány történetét és meghatározó elméleti nézőpontjait, 
� az alkalmazott pszichológiai területek és a társtudományok alapismereteit, 
� a pszichológiatudomány módszereit, az adatok feldolgozásának, kezelésének szakmai-

etikai szabályait, 
� a tudományos kutatás, szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció módszereit, 
� a választott szakirány speciális ismereteit és módszertanát; 
 
 
 
 
 



 

 
 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 
 

� szakterületükön kutató-fejlesztő munka végzésére, 
� a pszichológiában alkalmazott gyakorlati módszerek, elemző és beavatkozó eljárások 

használatára, 
� a pszichológusi tevékenység gyakorlására – megfelelő szakmai szupervízió mellett – 

olyan nevelési, képzési, fejlesztő, gyógyító, rehabilitációs és kutatóintézményben, ahol 
szakirányuknak megfelelő munka folyik, 

� szakmájuk interdiszciplináris és multidisziplináris elméleti és gyakorlati művelésére, 
� az alapvető diagnosztikai és beavatkozó eljárások szakszerű alkalmazására, 
� a természettudományi és társadalomtudományi partnertudományok új eredményeinek 

követésére; 
 

 
 
 
 

A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további információ az alábbi elérhetőségeken: 
 

Interneten: www.gtk.bme.hu illetve www.erg.bme.hu és www.cogsci.bme.hu 
 

Telefonon: (1) 463-3668,    (1) 463-2654,    (1) 463-3734 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
Szervezeti egységek 

 
 
Dékáni Hivatal                                            
Q épület A szárny magasföldszint 5.   
E-mail : gtk-dekani@gtdh.bme.hu 
Web: http://www.gtk.bme.hu 
 
Tanulmányi Csoport 
Q épület A szárny magasföldszint  18.   
  
 
Dékán:                                        Dr. Kövesi János egyetemi tanár 
 
Oktatási dékánhelyettes:          Dr. Sturcz Zoltán egyetemi docens 
 
Tudományos és  
nemzetközi dékánhelyettes:     Dr. Szántóné Dr. Orbán Annamária egyetemi docens 
 
Gazdasági dékánhelyettes:       Dr. Bóta Gábor egyetemi adjunktus 
 
Hivatalvezet ő:                             Bencsik Anita 
   
Közgazdaságtudományok Intézet  
Dr. Meyer Dietmar egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató 
Q épület A szárny 2. emelet 225. 
  

Közgazdaságtan Tanszék 
Q épület A szárny 2. emelet 225. (titkárság) 
Tanszékvezet ő: Dr. Meyer Dietmar egyetemi tanár 
  
Környezetgazdaságtan Tanszék 
Q épület A szárny 2. emelet 232. (titkárság) 
Tanszékvezet ő: Dr. Csete Mária egyetemi docens 

  
Üzleti Tudományok Intézet  
Dr. Pázmándi Kinga egyetemi docens, intézetigazgató 
Q épület A szárny 2. emelet 209/A. 
  

Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 
Q épület A szárny 3. emelet 309. (titkárság) 
Tanszékvezet ő: Dr. Kövesi János egyetemi tanár 

 
Pénzügyek Tanszék 
Q épület A szárny 3. emelet 324. 
Tanszékvezet ő: Dr. Andor György egyetemi docens 
  
Üzleti Jog Tanszék 
Q épület A szárny 2. emelet 209/A. (titkárság) 
Tanszékvezet ő: Dr. Pázmándi Kinga egyetemi docens 

 



 

 
Társadalomismeret Intézet  
Dr. Margitay Tihamér egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató 
E épület 6. emelet 610. 
  

Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 
E épület 6. emelet 609-610. 
Tanszékvezet ő: Dr. Láng Benedek egyetemi docens 
  
Szociológia és Kommunikáció Tanszék 
E épület 7. emelet 714. 
Tanszékvezet ő: Dr. Hamp Gábor egyetemi docens 

   
Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet  
Dr. Benedek András egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató 
Q épület A szárny 1. emelet 132. 
  

Ergonómia és Pszichológia Tanszék 
Q épület A szárny 1. emelet 112. (titkárság) 
Tanszékvezet ő: Dr. Takács Ildikó egyetemi docens 

  
Műszaki Pedagógia Tanszék 
Q épület A szárny 1. emelet 132. (titkárság) 
Tanszékvezet ő: Dr. Benedek András egyetemi tanár 
  

 
Idegennyelvi Központ 
E épület IX. emelet 5/A. 
Igazgató: Dobosné Dr. Sárvári Judit egyetemi docens 
  
Testnevelés Központ 
ÉL épület I. emelet 112/A. (titkárság) 
Igazgató:  Dr. Vincze Pál 

 
  

Kari hallgatói képviselet  
 
Hallgatói Iroda : Wigner Jenő Tagkollégium 
1117 Budapest, Dombóvári út 3. A épület I. emelet 105. 
1117 Budapest, Q épület A szárny fsz. 18.  
Telefon : (1) 463-4160   
Web: http://www.gtkhk.hu 
E-mail : info@gtkhk.hu    
 

 
 

 


