KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉS
1. A mesterképzési szak megnevezése: közgazdálkodás és közpolitika
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
szakképzettség: okleveles közgazdász, közgazdálkodás és közpolitika szakon
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Master of Public Policy and Management

3. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik az elsajátított közgazdaságtudományi,
társadalomtudományi, vezetéstudományi, jogi, módszertani és szakirányú elméleti és
gyakorlati ismeretek birtokában képesek a közszektor állami és nem állami intézményeiben,
non-profit szervezeteiben, a központi és a helyi kormányzatokban, az ágazati közpolitikákat
kezdeményező, alakító és megvalósító hazai és nemzetközi (EU) szervezetekben és
szerveződésekben a közpolitikai, közgazdálkodási és közigazgatási problémák szakmailag
megalapozott szemléleti keretekben történő elemzésére, tervezési, koordinációs és irányítási
feladatok ellátására, a közcélú projektek bármely munkafázisában érdemi részvételre.
Elméleti és kutatásmódszertani ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori
képzés keretében történő folytatására.
A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
– 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;
– az EU rendszerét, működését és közpolitikáit;
– a közcélú szervezetek szervezésére, működtetésére, irányításra vonatkozó elveket és
módszereket; a gazdasági, szervezeti, politikai és emberi erőforrások felhasználásának elveit
és gyakorlati módszereit; a költségvetési gazdálkodás és közintézményi menedzsment
fogalmait és azok összefüggéseit, a gazdálkodásra ható tényezőket és e tényezők
befolyásolására használatos módszereket;
– általában a tudás és főként saját tudásának korlátozottságát, az élethosszig tartó folyamatos
tanulás szükségességét.
A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– döntés előkészítő elemző-kiértékelő munka végzésére önállóan és csoportban a közszektor
különböző területein működő szervezetek számára, illetve a közszektoron kívüli szervezet
számára valamely kollektív érdek érvényre juttatása végett;
– a hazai és az EU fejlesztési politikáinak megvalósításában való közreműködésre, az Európai
Unió követelményrendszerének eleget tevő közintézmények működtetésére;

– a közcélú szervezetek munkafolyamatainak elemzésére, tervezésére és irányítására;
– a társadalmi értékek érvényre jutásának és az értékátváltásoknak föltárására, explicit
bemutatására, az ellentétes érintettségből fakadó konfliktusos helyzetek megértésére és
kreatív kezelésére;
– a komplex társadalmi-gazdasági problémák felismerésére, mennyiségi és minőségi
jellemzőik elemzésére, megoldási javaslatok (közpolitikai program, stratégia, akcióterv)
kidolgozására;
– a szakterületi, pénzügyi, menedzsment, kutatás-módszertani, információtechnikai ismeretek
összetett módon a gyakorlatban való alkalmazására;
– a közgazdasági, jogi, politikatudományi, szociológiai ismeretanyag valóságos közpolitikai
problémák és megoldások (javaslatok) elemzésében alkotó módon, együttes használatára;
– információk szelektálására, értékelésére és feldolgozására, menedzselésére, a probléma- és
megoldáselemzésre a jól és a kevésbé jól strukturált helyzetekben, a problémamegoldások
szakmailag megalapozott repertoárjának alkalmazására;
– az információszerzési, tárgyalási és meggyőzési technikák alkalmazására.
A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
– a vezetői, koordináló, kommunikációs és együttműködési képesség;
– irányítási és összehangolási képesség;
– szociális és emberi érzékenység, empátia;
– elkötelezettség más kultúrák megértésére, elfogadására, megvédésére irányuló törekvések
iránt;
– a hazai és nemzetközi szakirodalom kritikus figyelemmel kísérése, az alkalmazott
tudományok és a szakterület mélyebb összefüggéseinek megértése, önálló szaktudományos
munka végzése;
– szakmai motiváltság és nyitottság, rugalmasság;
– magatartását a magán és közéleti etika írott és íratlan szabályai vezérlik.
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
A teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapszakok:
az alkalmazott közgazdaságtan,
a gazdaságelemzés,
a közszolgálati alapképzési szak.
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok:
a gazdálkodási és menedzsment,
az emberi erőforrások,
a nemzetközi gazdálkodás,
a pénzügy és számvitel,
a nemzetközi tanulmányok,
a politológia,
a szociális munka,
a szociológia,
a társadalmi tanulmányok,
az igazgatásszervező,
a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási,
a nemzetközi igazgatási,

a védelmi igazgatási,
a katonai gazdálkodási alapképzési szakok,
valamint az 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű
gazdaságmatematikai elemző,
közgazdasági,
közgazdász tanári,
gazdálkodási,
gazdálkodási közgazdász tanári,
nemzetközi kapcsolatok,
pénzügyi szakok
és a főiskolai szintű közszolgálati közgazdász szak,
továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
A leendő hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – a felsőoktatásról
szóló törvényben meghatározott – összevetésével elismerhető legyen korábbi tanulmányai
alapján legalább 60 kredit az alábbi ismeretkörökben:
módszertani, gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek (30 kredit)
matematikai
alapok,
gazdaságmatematika,
statisztika,
számvitel,
mikorökonómia, makroökonómia, pénzügytan, alkotmánytan, EU integrációs
alapismeretek, gazdasági jog, társadalompolitika
szakspecifikus ismeretek (30 kredit)
(közpolitikai tanulmányok, szervezet- és vezetéselmélet, közcélú szervezetek
vezetése, államháztartás és költségvetés, közösségi gazdaságtan és
közpénzügyek, kutatástervezés, közszolgálati etika, gazdasági és társadalmi
szabályozás elmélete és gyakorlata, közgazdasági elmélettörténet)
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a leendő hallgató. A felvett hallgató a hiányzó krediteket a
mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint megszerezheti.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv

Ismeretkörök
Alapozó ismeretek
30 kredit
Modern piacelmélet
Makrogazdaságtan
Gazdaság- és társadalomstatisztika
Társadalomtudományi kutatások
módszertana
Egyetemes gazdaság- és
társadalomtörténet
Európai Unió gazdasága
Szakmai törzsanyag
30 kredit
Összehasonlító európai
alkotmánytan
Közpolitika elméletek és elemzés
I-II.
Magyar politikai rendszer
Gazdaságszociológia
Közösségi gazdaságtan
Költségvetési politika
Kötelezően választható
differenciált szakmai ismeretek
36 kredit
1. Ágazati politikák
2. Közintézményi
menedzsment
3. Multidiszciplináris
Szakszeminárium/
Diplomamunka 15 kredit
Szabadon választható tárgyak
9 kredit
Összesen 120 kredit
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A differenciált szakmai ismereteken belül három tantárgykört különböztetünk meg
(ágazati politikai ismeretek, közintézményi menedzsment ismeretkör, multidiszciplináris
tárgyak), melyekből a hallgatóknak irányítottan kell választaniuk a képzés 2-4.
szemeszterében, az egyes csoportokban felajánlott tárgyak közül adott számút teljesítve
(7→4, 4→2 és 7→3). A szabadon választható tárgyak széles kínálatából
(Gazdaságpszichológia, Gazdaságetika, Közgazdasági elméletek története, Demográfia,
Közvéleménykutatás módszertana, Ökológiai közgazdaságtan, stb.) 9 kredit értékben
három tárgy felvétele ajánlott a képzés 3-4. szemesztere során.
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Kötelezően választható differenciált szakmai
ismeretek
1. Ágazati politikák
Pénzügypolitika
Regionális és városgazdaságtan
Társadalompolitika-szociálpolitika
Önkormányzati gazdálkodás
Oktatás- és kultúragazdaságtan
Egészségügy- és nyugdíjgazdasági rendszerek
Infrastruktúra-gazdaságtan
2. Közintézményi menedzsment
Nonbusiness marketing (Költségvetési és nonprofit szervezetek marketingje)
Költségvetési
és
non-profit
szervezetek
menedzsmentje
Államháztartási számvitel
Közpénzügyek ellenőrzése
3. Multidiszciplináris
Közigazgatási jog
Munkajog
Szociális jog
Társadalomelmélet alapjai
Szervezetszociológia
Magyar gazdaság- és társadalomtörténet
Magyar közgazdasági gondolkodás története
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7. Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert legalább
középfokú C típusú nyelvvizsga vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert legalább
középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert
felsőfokú C típusú nyelvvizsga, illetve ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
8. Szakdolgozat, záróvizsga
A záróvizsga csak szóbeli részből áll, és a megszerzett ismeretek komplex alkalmazási
képességeinek ellenőrzésére szolgál. A tárgyak a szakmai törzsanyag tárgyai közül a
Közpolitika elméletek és elemzés, az Összehasonlító európai alkotmánytan, a Költségvetési
politika, a differenciált szakmai ismeretkörből az ágazati politikák tárgyaiból kerülnek ki.
A szakdolgozat védése a záróvizsga része. A szakdolgozat a képzés során érintett
témakörökben felmerült kutatási téma kidolgozása, amely részben a hallgató tanulmányaira,
részben további szakirodalmi ismeretekre, információgyűjtésre támaszkodik, és egy
konzulens irányításával két félév alatt készítendő el.
A vizsga eredményének kiszámítása az érvényes TVSZ alapján történik.

