
4. KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

1. A mesterképzési szak megnevezése: közgazdálkodás és közpolitika (Public Policy and 

Management) 

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

szereplő megjelölése 
- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat 

- szakképzettség: okleveles közgazdász közgazdálkodás és közpolitika szakon 

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Public Policy and Management 

3. Képzési terület: gazdaságtudományok 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az alkalmazott közgazdaságtan 

alapképzési szak. 

4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a 

gazdaságtudományok képzési területről a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a 

nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a társadalomtudomány képzési területről a 

nemzetközi tanulmányok, a politikatudomány, a szociális munka, a szociológia, a jogi képzési 

területről a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, az államtudományok képzési területről 

az igazgatásszervező, a nemzetközi igazgatási, a közigazgatás-szervező, az orvos- és 

egészségtudomány képzési területről az egészségügyi szervező alapképzési szak. 

4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 

azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 

törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 

összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék) 

- a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit 

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit 

7. 1  A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti 

tanulmányi területi besorolása: 314/0311 

8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák 
A képzés célja közgazdászok képzése, akik az elsajátított közgazdaság-tudományi, 

társadalomtudományi, vezetéstudományi, jogi, módszertani és szakirányú elméleti és gyakorlati 

ismereteik birtokában képesek a közszektor állami és nem állami intézményeiben, nonprofit 

szervezeteiben, a központi és a helyi kormányzatokban, az ágazati közpolitikákat kezdeményező, 

alakító és megvalósító hazai és nemzetközi (európai unió) szervezetekben és szerveződésekben a 

közpolitikai, közgazdálkodási és közigazgatási problémák szakmailag megalapozott szemléleti 
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keretekben történő elemzésére, tervezési, koordinációs és irányítási feladatok ellátására, a 

közcélú projektek bármely munkafázisában érdemi részvételre. Felkészültek tanulmányaik 

doktori képzésben történő folytatására. 

8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 

8.1.1. Közgazdálkodás és közpolitika szakon a közgazdász 

a) tudása 
- Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek 

fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket. 

- Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon 

túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az 

intézményi környezetre. 

- Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez 

kapcsolódó szakpolitikáit. 

- Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és 

-feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési 

módszereinek, ismeri azok korlátait is. 

- Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetési szabályait, szakmai 

és etikai normáit. 

- Ismeri a közszektor működésének leírását és megértését elősegítő, közgazdaságtani alapú, 

inter- és transzdiszciplináris elméletek és fogalmi keretek összefüggéseit. 

- Ismeri a közszektor gazdaságtanának fogalmait és azok összefüggéseit, a közpolitika 

alakításának és megvalósításának elveit és gyakorlatát, az alkotmányos társadalmi értékek és 

normák érvényre juttatásának (a közjót előmozdító közpolitikának) konfliktusos természetét. 

- Ismeri a többszintű kormányzás fontosabb szintjein (helyi-területi, nemzetállami, európai 

uniós) megvalósuló kormányzás intézményrendszerét, működését és közpolitikáit. 

- Tisztában van közcélú szervezetek szervezésére, működtetésére, irányításra vonatkozó 

elvekkel és módszerekkel. 

- Ismeri a gazdasági, szervezeti, politikai és az emberi erőforrások felhasználásának elveit és 

gyakorlati módszereit. 

- Ismeri a költségvetési gazdálkodás és közintézményi menedzsment fogalmait és azok 

összefüggéseit. Ismeri a gazdálkodásra ható tényezőket és e tényezők befolyásolására használatos 

módszereket. 

- Ismeri a komplex társadalmi-közpolitikai problémák és megoldási alternatíváik elemzéséhez 

alkalmazható módszertani eszköztár (különösen a sokváltozós statisztikai elemzések, 

döntésorientált elemzési technikák, összehasonlító esettanulmány) fontosabb elemeit. 

- Tisztában van tudásának korlátaival, az élethosszig tartó folyamatos tanulás 

szükségességével. 

b) képességei 
- Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes 

az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására 

irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi 

környezetben, illetve szervezeti kultúrában is. 

- A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően képes közepes és nagyméretű 

vállalkozás, komplex szervezeti egység vezetésére, gazdálkodó szervezetben átfogó gazdasági 

funkció ellátására, összetett gazdálkodási folyamatok tervezésére, irányítására, erőforrásokkal 

történő gazdálkodásra. 



- Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre. 

- Képes magyar és idegen nyelven közgazdálkodási és közpolitikai elméleti és ténybeli 

források feltárására, szakterületének, a szakterület szerint releváns kapcsolódó tudományoknak a 

szakmai közleményeinek követésére. 

- Képes komplex társadalmi, közpolitikai problémák elemzésére, azok megoldására irányuló 

stratégiák kialakítására, a végrehajtás megtervezésére, döntések meghozatalára, gazdasági 

szereplők számára szakmai tanácsadásra. 

- Képes a közgazdálkodási és közpolitikai elemzési, döntés-előkészítési munka során komplex 

statisztikai elemzési, modellezési, összehasonlító intézményi elemzési, valamint esettanulmány 

alapú eljárások sikeres alkalmazására. 

- Képes a hazai és az európai uniós fejlesztési politikák megvalósításában való 

közreműködésre, a közcélú szervezetek munkafolyamatainak elemzésére, tervezésére és 

irányítására. 

- Képes a társadalmi értékek érvényre jutásának és az értékátváltásoknak föltárására, explicit 

bemutatására, továbbá az ellentétes érintettségből fakadó konfliktusos helyzetek megértésére és 

kreatív kezelésére. 

- Képes a szakterületi, pénzügyi, menedzsment, kutatás-módszertani, információtechnikai 

ismeretek összetett módon a gyakorlatban való alkalmazására. 

- Képes a közgazdasági, jogi, politikatudományi, szociológiai ismeretanyagát valóságos 

közpolitikai problémák és megoldások (javaslatok) elemzésében hasznosítani. 

c) attitűdje 
- Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, innovatív és 

proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében. 

- Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt. 

- Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a 

társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű 

társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékre (ide értve a társadalmi, szociális és 

ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is). 

- Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait és beosztottait 

is ösztönzi, segíti, támogatja. 

- Elkötelezett a közjó felismerése és előmozdítása iránt. 

- Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak tudásához, munkájához és magatartásához. 

- Kötelességének tartja a hibák kijavítását, munkatársai fejlesztését. 

- Tudatosan keresi a megoldandó közgazdálkodási és közpolitikai problémákat, innovatív és 

proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében. 

- Nyitott és befogadó a közgazdálkodási és közpolitikai elmélet és gyakorlat új eredményei, a 

társadalmi-gazdasági-jogi környezet szakterületét érintő változásai iránt. 

d) autonómiája és felelőssége 
- Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területeken is önállóan választja 

ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket, önállóan lát el gazdasági elemző, 

döntés előkészítő, tanácsadói feladatokat. 

- Felelősséget vállal saját munkájáért, az általa irányított szervezetért, vállalkozásáért, az 

alkalmazottakért. 

- Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és beosztottai szakmai és általános fejlődését, 

azokért felelősséget vállal és visel. 

- Önálló szakmai nézetei alapján, szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős 

területeken önállóan lát el gazdasági elemző, döntéselőkészítő, tanácsadói feladatokat. 



- Kezdeményező a problémák megoldásában, stratégiák kialakításában, csoportok és 

munkatársak együttműködésében szervezeten belül és szervezetek között egyaránt. 

- A szakmai kérdések megfogalmazásakor a gazdasági és gazdaságon kívüli következmények 

önálló és felelős végiggondolása és figyelembe vétele jellemzi. Felelősséget vállal és visel 

tevékenységének más szakterületeket érintő következményeiért. 

- Önállóan készített szakmai összefoglalóinak, előadásainak, publikációinak szakmai 

tartalmáért és szaknyelvi korrektségéért felelősséget vállal. 

- Társadalmi és közéleti ügyekben kezdeményező, felelős magatartást tanúsít a munkatársak, 

beosztottak vonatkozásában. 

9. A mesterképzés jellemzői 

9.1. Szakmai jellemzők 
9.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 

- közgazdaságtan 40-60 kredit; 

- közigazgatás-tudomány, közpolitika-tudomány és közpolitika-elemzés 20-30 kredit; 

- szervezés- és vezetéstudomány 10-15 kredit; 

- politikatudomány 10-15 kredit; 

- jogtudomány 10-15 kredit. 

9.1.2. A választható specializációkat is figyelembe véve a közpolitika-elemzés és -értékelés, a 

közszervezetek vezetési és szervezési feladatai, az ágazati szakpolitikai szakértés szakterületein 

szerezhető speciális ismeret. A képző intézmény által ajánlott specializáció kredit aránya a képzés 

egészén belül 15-25 kredit. 

9.2. Idegennyelvi követelmény 
A diploma 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. 

9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési 

ciklusba való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi 

területekről: 

- módszertani, gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek területről 40 kredit; 

- szakspecifikus ismeretek (közszolgálati intézmények, kormányzati szintek gazdálkodása, 

irányítása, közpolitikai, szakpolitikai ismeretek, közjogi, társadalompolitikai ismeretek) 

területéről 20 kredit. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a 

felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket 

a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell 

megszerezni. 
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