


Amilyennek a kart látjuk...

„A gazdasági élet alapvetően a sikerről szól – e fogalmat ugyan sokfélekép-
pen lehet értelmezni, de egy biztos: aki nem tud sikereket elérni munkájában, 
az könnyen úgy érezheti, hogy tudása, szorgalma kárba vész. Mi ezért  
nemcsak a megbízható tudás átadására összpontosítunk, hanem oktatási 
módszereinkkel és speciális programjainkkal azt is ösztönözzük, hogy hall-
gatóinkban fejlődjenek a siker eléréséhez szükséges képességeik. Annál is  
inkább, mivel saját sikerességünket hallgatóink sikereivel mérjük.”

Dr. Jancsik András
dékán

„A Gazdaságtudományi Kart olyan oktatók alapí-
tották, akik sokoldalú külföldi tapasztalataik alapján 
a világ legkorszerűbb képzési rendszereit követve 
próbálják meghonosítani az elméletet és a gyakor-

latot a lehető legjobban ötvöző egyetemi közgazdasági képzést. Az itt fo-
lyó oktatást a hallgatók elemző-készségének és közgazdasági kultúrájának 
egyidejű fejlesztése mellett a különösen igényes kutatási háttér jellemzi.”

Dr. Török Ádám
akadémikus, egyetemi tanár

„Amikor én végeztem a Pannon Egyetemet, még Veszpréminek hívták. A 
helyzet akkor sem sokban különbözött a mostanitól. A DC (Diák Centrum) 
játszotta a központi szerepet életünkben. Ezért köszönhetem az Egye-
temnek életem legjobb bulijait és rengeteg életre szóló barátságot. Ezek 
a jóbarátok ma már mindannyian neves cégek sikeres vezetői. Ez azonban 
minden bizonnyal már nem a DC, hanem sokkal inkább a projektmenedzs-
ment, stratégiai menedzsment, vállalat gazdaságtan és egyéb hasznos okí-
tások számlájára írható.”
Frankó Csuba Dea
marketing igazgató – Kürt Zrt.

„Sok mindenben kipróbálhatom magam az 
egyetemen. A tanulás mellett számos öntevé-
keny csoportnak lehetek tagja, ahol latin tán-

cot tanulhatok, aerobikozhatok, vagy éppen a vállalatvezetők előadásait 
hallgathatom. Állandóan van valamilyen program, nem unatkozom és ak-
kor még a szabadon választható tantárgyak érdekességeiről (pl. grafológia, 
borturizmus, karriertervezés) nem is beszéltem…”

Vidovenyecz Anett
hallgató



Felsőoktatási Minőségi Díj

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara szervezeti ka-
tegóriában az országban elsőként kapta meg a Felsőoktatási 
Minőségi Díjat 2008-ban.

A Díjat a kormány azzal a céllal alapította, hogy a minő-
ségfejlesztés módszereinek alkalmazásában kiemelkedő 
eredményeket és folyamatos fejlődést mutató felsőoktatási 
intézmények és azok szervezeti egységeinek teljesítményét  
elismerje. A Díj odaítélésénél többek között az oktatás, 
az infrastruktúra színvonalát, a hallgatók elégedettségét,  
a vállalati partnerekkel való együttműködés és a tehet-
séggondozás minőségét értékelte a bíráló bizottság.  

A Díj lehetőséget teremt hazai és nemzetközi összehasonlí-
tásokra, rangsorolásokra, a gazdaság igényeihez való minél 
teljesebb alkalmazkodásra, a versenyhelyzet erősítésére. 



Miért érdemes a Pannon 
Egyetemet választanod?

Magas színvonalú, megbízható tudásanyagot nyújtunk Szá-
modra  - erre oktatói gárdánk a garancia, melynek soraiban számos, 
nemzetközileg is elismert szaktekintély tevékenykedik.

Dinamikusan fejlődő egyetemi környezet vár Rád: nem csak 
hallgatóink száma nő látványosan, de az oktatás sikerességét és a 
diákélet kényelmét szolgáló fejlesztések is folyamatosan zajlanak.

Rengeteg lehetőség közül választhatsz: számos ismeretbe kós-
tolhatsz bele kötelező tananyagod kiegészítéseképpen, de akár 
azt is megteheted, hogy párhuzamosan elvégzel egy másik (pl. 
nyelvi vagy informatikai) szakot is.

Változatos sportolási, szabadidő-töltési formákat vehetsz 
igénybe (túrázás, lovaglás, thai-chi, aikido, társastánc, jóga stb.), 
melyek jó részéhez kedvezményesen vagy térítésmentesen fér-
hetsz hozzá.

A Balaton közelsége miatt az egyetem saját strandján a napo-
zás mellett a vízi sportokkal (pl. kajakozás, kenuzás, vitorlázás) is 
megismerkedhetsz közelebbről.

Az Egyetem öntevékeny csoportjaiban, illetve a szakkollégiu-
mokban szakmai érdeklődésednek vagy a hobbidnak leginkább 
megfelelő szabadidős tevékenységeket folytathatod (pl. kézmű-
vesség, televíziózás, fotózás, színjátszás, ének, tánc).

Az Egyetem, illetve a szakok nagy hagyományokkal bíró rendez-
vényei egész életre szóló emlékekkel tesznek gazdagabbá (ilyenek 
többek között a Veszprémi Egyetemi Napok és az Akó vetélkedői, 
a bálok és a szakestélyek, a Balatoni Regatta, a bel- és külföldi 
szakkirándulások.



Mit nyújt Neked a  
Gazdaságtudományi Kar?

Saját, minősített oktatói állományt, emellett jelentős mértékben 
építünk a különféle intézményekből érkező, kutatási eredményei-
ket vagy gyakorlati tapasztalataikat bemutató vendégtanárokra is. 

Széles képzési kínálatot: bármelyik szak mellett is döntesz, maj-
dani választható tárgyaid révén betekintést nyerhetsz más szakmai 
területekre is.

Magas színvonalú szakmai idegen nyelvű képzést: igény ese-
tén szaknyelvi képzést szervezünk, valamint elősegítjük hallgató-
ink kijutását külföldi oktatási intézményekbe.

Képzést friss diplomásoknak és a korábban végzetteknek:
oktatásszervezési és módszertani megoldásaink lehetővé teszik, 
hogy mindkét hallgatói kör számára testhezálló képzési szolgál-
tatást nyújtsunk.

Tehetséggondozást: ha többet szeretnél teljesíteni a kötelezően
előírtaknál, törekvéseidet tudományos diákkonferencia szervezé-
sével, öntevékeny szellemi műhelyek, szakkollégium stb. működte-
tésével támogatjuk, de részt vehetsz a tanszéki kutatásokban is.



Közgazdasági elemző 
mesterképzési szak

Neked ajánljuk, ha...

• kiemelkedően magas szintű és széles körben hasznosítható  
közgazdasági ismeretekhez szeretnél jutni; 

• magabiztos tudással szeretnéd értékelni a legösszetettebb  
közgazdasági problémákat is; 

• tartalommal szeretnéd megtölteni a versenyképesség és a fejlő-
dés fogalmát mindennapi munkád során; 

• otthonosan szeretnél mozogni az uniós szintű és más nemzetközi 
gazdasági együttműködések szabályai, mozgatóerői terén; 

• ismerni és szakértően alkalmazni kívánod a tudományos és elemzői 
munkához szükséges problémamegoldó technikákat. 

Ahol elhelyezkedhetsz... 

Oklevélben szereplő szaképzettség megnevezése:
Okleveles közgazdasági elemző (Economic Analyst)

• az Európai Unió különböző szervei, illetve az Unióval együttműködő 
hazai szervezetek; 

• minisztériumok (elsősorban Pénzügy- és Gazdasági); 
• állami szervezetek (APEH, ÁSZ, PSZÁF); 
• országos és regionális fejlesztési ügynökségek; 
• felsőoktatási intézmények; 
• tanácsadó cégek; 
• közgazdasági kutatóintézetek; 
• könyvvizsgáló (auditor-) vállalkozások; 
• hitelintézetek és pénzintézetek; 

• tőzsde. 

A szerzett ismeretek ezen túl elvileg alkalmassá tesznek majd önál-
ló szakértői tevékenység folytatására is (pl. gazdaságkutatóként). 

Nyelvi követelmények 

A mesterfokozat megszerzésé-
hez angol nyelvből és egy további 
idegen nyelvből államilag elis-
mert, középfokú (B2) komplex tí-
pusú nyelvvizsga vagy azzal 
egyenértékű érettségi bizonyít-
vány vagy oklevél.

Előzetes kredit-beszámítás és 
bővebb információ: www.gtk.uni-pannon.hu

További információ:

 
Dr. Kiss Károly Miklós 

szakvezető
kmkiss@gtk.uni-pannon.hu

A Közgazdasági elemző mesterképzési szak angol nyelven 
is indul Master in Economics szaknéven.



Felvétel előfeltétel nélkül

A mesterszakra kreditvizsgálat, azaz előfeltétel nélkül felvehetők 
azok, akik a következő alapszakok valamelyikén szereztek diplomát: 

•  alkalmazott közgazdaságtan 
•  gazdaságelemzés 
•  közszolgálati.

Felvétel előfeltétellel

A mesterszakra előfeltétellel felvehetők mindazok, akik felsőfokú 
végzettséggel rendelkeznek (alapszak, mesterszak, főiskolai szak, 
egyetemi szak) és akik tanulmányaiból elismerhető (elfogadható) 80 
kreditpont. Az elismerhető tárgyak listája megtekinthető a honlapon. 

Felvételi pontszám kialakítása
• Hozott pontok (maximum 60 pont): a felvétel alapjául 

szolgáló alapképzés tanulmányi átlaga × 12. 

• Szerzett pontok (maximum 30 pont): a szóbeli szakmai  
felvételi vizsgán szerzett pontszám. 

• Többletpontként 10 pont szerezhető (bővebben lásd a  
felvételi tájékoztatót).

A szóbeli szakmai felvételi vizsga jellege: beszélgetés a 
pályázó szakmai hátteréről, előtanulmányairól. Ennek célja a mes-
terszak sikeres elvégzésére vonatkozó esélyek feltérképezése. 

Az alábbi tartalomismertetés tájékoztató jellegű, az alapozó törzs-
anyag és a képzés pontos leírását a tanterv tartalmazza.
 
Szakmai törzsanyag 

• Verseny és piacelméletek II. 
• Pénzügy II. 
• Összehasonlító gazdaságtan 
• Munkagazdaságtan II. 
• Információ közgazdaságtana

Differenciált szakmai anyag

Kötelezően választható modulok (a négyből kettőt kell választani)

 I. modul: Közösségi gazdaságtan

Állami és önkormányzati pénzügyek, Oktatásgazdaságtan, Szo-
ciális rendszer gazdaságtana, Államháztartási statisztika

 II. modul: verseny- és piacszabályozás 

A szabályozás gazdaságtana, Haladó játékelmélet alkalmazá-
sokkal, Versenyszabályozás, ICT gazdaságtan

 III. modul: Versenyképesség és fejlődés 

Regionális gazdaságtan, A gazdasági fejlődés gazdaságtana, 
Környezetgazdaságtan, A K+F és az innováció gazdaságtana,  
Versenyképességi elemzések

 IV. modul: Pénzügyi elemzés

Monetáris makroökonómia, Befektetés-elemzés, Pénzelmélet, 
Pénzügyi matematika, Nemzetközi makroökonómia

A képzés szakmai tartalma



Master in Economics

Our Economic Analysis MA Program is 
recommended to those who wish to…

• acquire high quality, widely applicable economic knowledge;

• gain confidence in evaluating even the most complex economic 
problems; 

• understand more about competitiveness and development and 
put these theories into practice in their everyday work; 

• get acquainted with the rules and forces behind EU and other 
levels of international cooperation; 

• become experts in applying the appropriate problem-solving 
techniques required by scientific work and analysis. 

Our graduates will most likely 
be employed by…

The professional qualification obtained with the diploma:
Master (MA) in Economic Analysis.

• institutions of the European Union or its national collaborative 
organizations;

• Ministries or State Departments (primarily those of Finance, 
Economics and Social Services);

• other government bodies (Tax Office, State Audit Office, Financial 
Supervisory Authority, Fiscal Council);

• national and regional development agencies;
• universities and other institutes of higher education;
• consulting firms;
• research institutes;
• auditing firms;
• the stock exchange.

Furthermore, the obtained knowledge will qualify our graduates to 
pursue independent careers as experts.

Linguistic requirements 
for all applicants 

As a condition for obtaining the 
master degree, students should 
hold two language exam certifi-
cates of type ‘C’, one of which 
may be replaced by a bilingual 
leaving certificate. One of the 
two languages should be Eng-
lish. 

More information: www.gtk.uni-pannon.hu

Further information:

 

 
Dr. Károly Miklós Kiss, Ph.D. 

Head of the Program
kmkiss@gtk.uni-pannon.hu 



Content of the Program

The contents listed below are for informative purposes; please find 
the precise description of the Program in the curriculum. (The ratios in 
brackets refer to the distribution of credit points.) 

Basic main courses (~27%) 
• Dynamic Systems 
• Probability Theory 
• Advanced Microeconomics 
• Advanced Statistics 
• Advanced and Applied Econometrics 
• Advanced Macroeconomics 

Main courses of specialization (~18%) 
• Economics of Information 
• Advanced Industrial Organization 
• Advanced Finance 
• Advanced Labor Economics 
• Comparative Economic Systems 

Differentiated courses of specialization (~35%) 
• Local Government Finance and Economics
• The Economics of Education 
• The Economics of Healthcare and Social Services 
• The Economics of Regulation 
• Advanced Game Theory and Applications 
• Competition Policy
• Economics of the ICT Industry 
• Economics of R&D and Innovation 
• Applied Microeconomics 
• Economics of Information 2
• Regional Economics 
• Analyses of Competitiveness 
• Business Simulation 
• Monetary Macroeconomics 
• Investment Analysis 
• Monetary Theory 
• Mathematical of Finance 
• International Macroeconomics 
• Business Simulation
• Production and Service Management

Other elective courses (~10%) 
Work on thesis (~10%)

Application without precondition
Those having graduated one of the BA programs listed below may 
apply without credit inspection, that is, without any precondition:
 
 

Applied Economics , Economics, Public Governance 

Application with precondition

Those holding a degree of any level of higher education (BA/BSc, MA/
MSc or former college or university programs) and 80 (acceptable) 
credit points obtained in their earlier studies may be enrolled with 
precondition. The list of eligible courses is available on our website:  

The calculation of scores for admission 
• Points brought forward (maximum of 60 points): grade 

average of the previous BA program × 12. 
• Points obtained (maximum of 30 points): points received 

in the interview. 
• For bonus points (maximum of 10 points) see the 

admission prospectus. 

About the interview: it is a conversation about the applicant’s 
professional background, his/her previous studies with the purpose 
of mapping out his/her chances for completing the Program. 



Logisztikai menedzsment 
mesterképzési szak

Neked ajánljuk, ha...

•  érdeklődsz a változatos, többoldalú kihívást jelentő feladatok 
iránt; 

•  a termelés, a szállítmányozás és a kereskedelem világában 
egyaránt hasznosítható, megalapozott szakértelemre kívánsz 
szert tenni; 

•  szervező és tervezőkészségedet az ellátási vagy szállítási fel-
adatok hatékony megvalósítása terén szeretnéd kamatoztani; 

•  magas szintre szeretnéd fejleszteni szervezői, probléma-
megoldói és döntési képességeidet; 

•  gyakorlatias beállítottságodnak megfelelő érvényesülési  
területet keresel. 

Ahol elhelyezkedhetsz... 

Oklevélben szereplő szaképzettség megnevezése:
Okleveles logisztikai menedzser (Logistic Manager)

• profiltól függetlenül gyakorlatilag bármilyen termelővállalat, a kis 
és közepes vállalkozásoktól a multinacionális cégekig; 

•  kereskedelmi vállalkozások

• szállítmányozással, fuvarozással foglalkozó, nagyobb méretű 
vállalatok; 

•  minden olyan helyen, ahol a működés során anyagáramlás (szál-
lítás, mozgatás, készletezés, beszerzés, termelés) valósul meg.

A szerzett ismeretek ezen túl alkalmassá teszik diplomásainkat 
saját vállalkozások indítására és sikeres működtetésére is. 

Nyelvi követelmények 
A mesterfokozat megszerzéséhez 
angol nyelvből államilag elismert 
legalább középfokú (B2) komplex 
típusú nyelvvizsga, vagy egy má-
sik élő idegen nyelvből középfo-
kú (B2) komplex típusú, a képzési 
területnek megfelelő szaknyelvi 
nyelvvizsga, vagy államilag elis-
mert felsőfokú (C1) komplex típusú 
általános nyelvvizsga vagy ezek-
kel egyenértékű érettségi bizonyít-
vány vagy oklevél.

Előzetes kredit-beszámítás és 
bővebb információ: www.gtk.uni-pannon.hu

További információ:
 

 
 
 
 
 
 

Dr. Kovács Zoltán 
szakvezető

Tel.: (88) 62-43-34
bollokedit@gtk.uni-pannon.hu



Felvétel előfeltétel nélkül
A mesterszakra kreditvizsgálat, azaz előfeltétel nélkül felvehetők 
azok, akik a következő alapszakon szereztek diplomát:
alkalmazott közgazdaságtan, emberi erőforrások, gazdálkodási és 
menedzsment, kereskedelem és marketing, közszolgálati, nemzet-
közi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás. 

Felvétel előfeltétellel

A mesterszakra előfeltétellel felvehetők mindazok, akik felsőfokú 
végzettséggel rendelkeznek (alapszak, mesterszak, főiskolai szak, 
egyetemi szak) és akik tanulmányaiból elismerhető (elfogadható) 60 
kreditpont. Az elismerhető tárgyak listája megtekinthető a honlapon. 

Felvételi pontszám kialakítása
• Hozott pontok (maximum 60 pont): a felvétel alapjául  

szolgáló alapképzés tanulmányi átlaga × 12. 

• Szerzett pontok (maximum 30 pont): a szóbeli szakmai  
felvételi vizsgán szerzett pontszám. 

• Többletpontként 10 pont szerezhető (bővebben lásd a  
felvételi tájékoztatót). 

A szóbeli szakmai felvételi vizsga jellege: beszélgetés a pályázó 
szakmai hátteréről, előtanulmányairól. Ennek célja a mesterszak 
sikeres elvégzésére vonatkozó esélyek feltérképezése. 

A képzés szakmai tartalma

Az alábbi tartalomismertetés tájékoztató jellegű, a képzés pontos leírá-
sát a tanterv tartalmazza.
Alapozó és szakmai törzsanyag

• Kvantitatív módszerek 
•  Pénzügytan II. 
•  Stratégiai vezetői számvitel I. 
•  Vezetői gazdaságtan 
•  Logisztika II. 
•  Anyaggazdálkodás 
•  Modern közgazdasági elméletek 
•  Stratégiai menedzsment 
•  Termelés és szolgáltatásmenedzsment II. 
•  Elosztási logisztika 
•  Fizikai anyagkezelés
• Logisztikai információs rendszer

Differenciált szakmai anyag (választható szakmai tárgyak)
•  Beszerzés 
•  Logisztika III. 
•  Ellátási lánc menedzsment 
•  Megbízhatóság- és kockázatmenedzsment 
•  Termelési és szolgáltatási esettanulmányok 
•  Integrált információs rendszerek 
•  Minőségmenedzsment 
•  Üzemfenntartás 
•  Technológia-menedzsment és termékfejlesztés 
•  Projektek tervezése és irányítása 
•  Üzleti szimuláció 
•  Kompetencia-menedzsment 
•  Stratégiai vezetői számvitel II. 
•  Stratégiai controlling 
•  Vezetői döntések

Diplomadolgozat



MBA mesterképzési szak

Neked ajánljuk, ha...

•  az üzleti élet minden fontosabb területén megbízható, versenyké-
pes tudást szeretnél szerezni a legkorszerűbb tudásmegosztási 
módszerekkel;

•  fontos számodra a magas szintű ismeretek elsajátítása a vállalko-
zások, szervezetek változtatását és fejlődését biztosító stratégiai 
szemlélet kialakításához;

•  versenyképes szintre szeretnéd fejleszteni szervezői, irányítási és 
döntési képességeidet;

•  saját kezedbe akarod venni a karriered menedzselését;

•  kulcsot szeretnél a főnöki irodához;

• az innovációs stratégiák kidolgozása, a gazdasági döntések elő-
készítése egyaránt érdekel;

• a gazdálkodás minőségi és hatékonysági mutatóinak javítását 
szeretnéd szem előtt tartani.

Ahol elhelyezkedhetsz... 

Oklevélben szereplő szaképzettség megnevezése:
Okleveles közgazdász MBA szakon  

(Economist - Master of Business Administration)

• ipari termelővállalatok
• tanácsadó és pályázatíró cégek
• mérnöki irodák
• állami szervezetek
• közgazdasági kutatóintézetek
• közintézmények
• önkormányzatok

A szerzett ismeretek ezen túl elvileg alkalmassá tesznek 
majd saját vállalkozások indítására és sikeres működtetésére, 
illetve önálló szakértői tevékenység folytatására is (pl.  
pályázatíróként vagy projektmenedzserként).

Nyelvi követelmények 
A mesterfokozat megszerzéséhez 
angol nyelvből államilag elismert 
legalább középfokú (B2) komplex 
típusú nyelvvizsga, vagy egy má-
sik élő idegen nyelvből középfo-
kú (B2) komplex típusú, a képzési 
területnek megfelelő szaknyelvi 
nyelvvizsga, vagy államilag elis-
mert felsőfokú (C1) komplex típusú 
általános nyelvvizsga vagy ezek-
kel egyenértékű érettségi bizonyít-
vány vagy oklevél.

Előzetes kredit-beszámítás és 
bővebb információ: www.gtk.uni-pannon.hu

További információ:

 

Dr. Török Ádám 
szakvezető

Tel.: (88) 62-43-34
bollokedit@gtk.uni-pannon.hu



Felvétel előfeltétel nélkül
A mesterszakra kreditvizsgálat, azaz előfeltétel nélkül felvehetők 
azok, akik a következő alapszakokon szereztek diplomát:

• gazdálkodási és menedzsment
• pénzügy és számvitel
• nemzetközi gazdálkodás
• kereskedelem és marketing
• műszaki menedzser

Felvétel előfeltétellel

A mesterszakra előfeltétellel felvehetők mindazok, akik felsőfokú 
végzettséggel rendelkeznek (alapszak, mesterszak, főiskolai szak, 
egyetemi szak) és akik tanulmányaiból elismerhető (elfogadható) 60 
kreditpont. Az elismerhető tárgyak listája megtekinthető a honlapon.

Felvételi pontszám kialakítása
• Hozott pontok (maximum 60 pont): a felvétel alapjául  

szolgáló alapképzés tanulmányi átlaga × 12. 
• Szerzett pontok (maximum 30 pont): a szóbeli szakmai  

felvételi vizsgán szerzett pontszám. 
• Többletpontként 10 pont szerezhető (bővebben lásd a  

felvételi tájékoztatót).
A szóbeli szakmai felvételi vizsga jellege: beszélgetés a 
pályázó szakmai hátteréről, előtanulmányairól. Ennek célja a mes-
terszak sikeres elvégzésére vonatkozó esélyek feltérképezése. 

A képzés szakmai tartalma

Az alábbi tartalomismertetés tájékoztató jellegű, az alapozó törzsanyag 
és a képzés pontos leírását a tanterv tartalmazza.

Szakmai törzsanyag
• Stratégiai menedzsment
•  Integrált információs rendszerek
•  Minőségmenedzsment
•  Projektek tervezése és irányítása
•  Vezetői döntések
•  Nemzetközi pénzügyek
•  Vezetői gazdaságtan

Differenciált szakmai anyag
•  A K+F és az innováció gazdaságtana
•  Befektetési döntések
•  Egészségügy menedzsment
•  Ellátási lánc menedzsment
•  Gazdaságpolitika
•  Globalizáció és szervezeti kultúra
•  Haladó gazdasági jog
•  Környezet gazdaságtan
•  Közösségi gazdaságtan
•  Nemzetközi iparági versenystratégiák
•  Pénzügytan II.
•  Üzleti etika
•  Vezetési szeminárium 
•  Vezetéspszichológia



Műszaki menedzser  
mesterképzési szak

Neked ajánljuk, ha...

• érdeklődsz a műszaki, gazdasági és menedzsment területek ösz-
szefüggései iránt;

•  a problémamegoldó technikákat részesíted előnyben;

•  szeretnél áttekintő képet kapni a termelési és szolgáltató folyama-
tokról műszaki, gazdasági, humán és társadalmi szempontból;

•  az innovációs stratégiák kidolgozása és megvalósítása, a műsza-
ki-gazdasági döntések előkészítése egyaránt érdekel;

•  a gazdálkodás minőségi és hatékonysági mutatóinak javítását 
szeretnéd szem előtt tartani.

Ahol elhelyezkedhetsz... 

Oklevélben szereplő szaképzettség megnevezése:
Okleveles műszaki menedzser (Engineering Manager)

A megalapozott logisztikai menedzsment-ismeretekkel és fejlett 
szervezői képességekkel rendelkező diplomások eséllyel pályáz-
hatják meg számos vállalkozás és intézmény rangos álláshelyeit.  
Végzetteink elsősorban az alábbi vállalat- és intézménytípusokban 
pályázhatnak állások betöltésére: 

• profiltól függetlenül gyakorlatilag bármilyen termelővállalat, a kis- és 
közepes vállalkozásoktól a multinacionális cégekig;

• kereskedelmi vállalkozások, elsősorban a nagyobb forgalmúak 

• szállítmányozással, fuvarozással foglalkozó, nagyobb méretű válla-
latok; 

• általánosságban, minden olyan helyen szükség van logisztikusra, 
ahol a működés során anyagáramlás (szállítás, mozgatás, készlete-
zés, beszerzés, termelés) valósul meg. 

A szerzett ismeretek ezen túl elvileg alkalmassá teszik diplomásain-
kat saját vállalkozások indítására és sikeres működtetésére is. 

Nyelvi követelmények 

A mesterfokozat megszerzé-
séhez bármely olyan élő ide-
gen nyelvből, amelyen az adott 
szakmánál tudományos szak-
irodalma van államilag elismert 
középfokú (B2) komplex nyelv-
vizsga vagy ezzel egyenértékű 
érettségi bizonyítvány vagy ok-
levél szükséges.

Előzetes kredit-beszámítás és 
bővebb információ: www.gtk.uni-pannon.hu

További információ:

 

Dr. Gaál Zoltán  
egyetemi tanár

Tel.: (88) 62-43-34
bollokedit@gtk.uni-pannon.hu 



Felvétel előfeltétel nélkül

A mesterszakra kreditvizsgálat, azaz előfeltétel nélkül felvehetők 
azok, akik a következő alapszakon szereztek diplomát:

• műszaki menedzser

Felvétel előfeltétellel

A mesterszakra előfeltétellel felvehetők mindazok, akik felsőfokú 
végzettséggel rendelkeznek (alapszak, mesterszak, főiskolai szak, 
egyetemi szak) és akik tanulmányaiból elismerhető (elfogadható) 60 
kreditpont. Az elismerhető tárgyak listája megtekinthető a honlapon.

Felvételi pontszám kialakítása
• Hozott pontok (maximum 60 pont): a felvétel alapjául  

szolgáló alapképzés tanulmányi átlaga × 12. 

• Szerzett pontok (maximum 30 pont): a szóbeli szakmai  
felvételi vizsgán szerzett pontszám. 

• Többletpontként 10 pont szerezhető (bővebben lásd a  
felvételi tájékoztatót). 

A szóbeli szakmai felvételi vizsga jellege: beszélgetés a pályázó 
szakmai hátteréről, előtanulmányairól. Ennek célja a mesterszak 
sikeres elvégzésére vonatkozó esélyek feltérképezése.

A képzés szakmai tartalma

Az alábbi tartalomismertetés tájékoztató jellegű, az alapozó törzsanyag 
és a képzés pontos leírását a tanterv tartalmazza.

Szakmai törzsanyag
•  Biokémia

•  Globalizáció és szervezeti kultúra

•  Kvantitatív módszerek

•  Mechatronikai rendszerek

• Munkagazdaságtan

•  Nemzetközi iparági versenystratégiák

•  Operációkutatás

•  Stratégiai emberi erőforrás menedzsment

•  Vállalati pénzügyek I.

Differenciált szakmai anyag
•  Irányításelmélet és technika

•  Minőségmenedzsment

•  Projektek tervezése és irányítása

• Stratégiai menedzsment

•  Termelés és szolgáltatás menedzsment II.

•  Fizikai anyagkezelés

•  Alkalmazott mechanika

•  Gépszerkezettan III.

•  Robotok



Számvitel  
mesterképzési szak

Neked ajánljuk, ha...

• magabiztosan át szeretnéd látni a vállalkozások működését,  
annak anyagi és pénzügyi vonatkozásait; 

• fontosnak tartod megismerni a vállalati teljesítmény komplex és 
mélyreható elemzésének, értékelésének módszereit; 

• megbízható tudásbázissal szeretnél részt venni a befektetésekre 
vonatkozó döntések meghozatalában; 

• a munkaerőpiac egyik legkeresettebb területére szeretnél belépni; 

• gazdasági, pénzügyi vezetői beosztásokat szeretnél betölteni. 

Ahol elhelyezkedhetsz... 

Oklevélben szereplő szaképzettség megnevezése:
Okleveles közgazdász „Számvitel” szakon 

(Economist in Accountancy) 

• vállalkozások gazdasági igazgatóságai, valamint pénzügyi, számvi-
teli, controlling osztályai; 

• könyvelő és könyvvizsgáló vállalkozások; 

• hitelintézetek és pénzintézetek; 

• gazdasági tanácsadó cégek; 

• állami szervezetek (APEH, ÁSZ, PSZÁF); 

• szakminisztériumok; 

• önkormányzatok. 

A szerzett ismeretek ezen túl alkalmassá tesznek saját vállalkozások 
indítására és sikeres működtetésére, illetve egyéni vállalkozói tevé-
kenység folytatására is (pl. pénzügyi tanácsadóként, könyvvizsgá-
lóként stb.). 

Nyelvi követelmények 
A mesterfokozat megszerzéséhez 
angol nyelvből államilag elismert 
legalább középfokú (B2) komplex 
típusú nyelvvizsga, vagy egy má-
sik élő idegen nyelvből középfo-
kú (B2) komplex típusú, a képzési 
területnek megfelelő szaknyelvi 
nyelvvizsga, vagy államilag elis-
mert felsőfokú (C1) komplex típusú 
általános nyelvvizsga vagy ezek-
kel egyenértékű érettségi bizonyít-
vány vagy oklevél.

Előzetes kredit-beszámítás és 
bővebb információ: www.gtk.uni-pannon.hu

További információ:

 

Dr. Dimény Erzsébet  
szakvezető

Tel.: (88) 62-49-01 
dimeny@gtk.uni-pannon.hu 



Felvétel előfeltétel nélkül

A mesterszakra kreditvizsgálat, azaz előfeltétel nélkül felvehetők 
azok, akik a következő alapszakon szereztek diplomát:

• pénzügy és számvitel.

Felvétel előfeltétellel

A mesterszakra előfeltétellel felvehetők mindazok, akik felsőfokú 
végzettséggel rendelkeznek (alapszak, mesterszak, főiskolai szak, 
egyetemi szak) és akik tanulmányaiból elismerhető (elfogadható) 60 
kreditpont. Az elismerhető tárgyak listája megtekinthető a honlapon. 

Felvételi pontszám kialakítása
• Hozott pontok (maximum 60 pont): a felvétel alapjául  

szolgáló alapképzés tanulmányi átlaga × 12. 

• Szerzett pontok (maximum 30 pont): a szóbeli szakmai  
felvételi vizsgán szerzett pontszám. 

• Többletpontként 10 pont szerezhető (bővebben lásd a  
felvételi tájékoztatót).

A szóbeli szakmai felvételi vizsga jellege: beszélgetés a 
pályázó szakmai hátteréről, előtanulmányairól. Ennek célja a mes-
terszak sikeres elvégzésére vonatkozó esélyek feltérképezése. 

A képzés szakmai tartalma

Az alábbi tartalomismertetés tájékoztató jellegű, az alapozó törzsanyag 
és a képzés pontos leírását a tanterv tartalmazza.

Szakmai törzsanyag
• Pénzügyi kimutatások elemzése 
• Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok 
• Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése 
• Haladó vezetői számvitel 
• Pénzügyi instrumentumok számvitele 
• Vállalkozások adózása, költségvetési kapcsolatok ellenőrzése 

Differenciált szakmai anyag
Szakirányok: 

Vezetői számvitel szakirány
• Számvitel elmélet és kutatás 
• Alkalmazott vállalatértékelés 
• Stratégiai vezetői számvitel 
• Költség- és teljesítmény controlling 
• Integrált információs rendszerek 
• Számviteli esettanulmányok 
• Stratégiai controlling

Ellenőrzés és könyvvizsgálat szakirány 
• Számvitel szabályozása 
• Hitelintézetek és költségvetési szervek ellenőrzése 
• Könyvvizsgálati standardok 
• A könyvvizsgálat számítógépes támogatása 
• Társaságirányítás és számvitel 
• Ellenőrzési esettanulmányok



Vezetés és szervezés  
mesterképzési szak

Neked ajánljuk, ha...

• el szeretnél mélyedni a menedzsment tudományában úgy, hogy 
az számodra a lehető legtöbb gyakorlati haszonnal járjon; 

• az üzleti világban rendkívül széles körben hasznosítható  
ismeretekre szeretnél szert tenni;

• magas szintre szeretnéd fejleszteni szervezői, probléma- 
megoldói és döntési képességeidet;

• kiemelkedő szakmai színvonalon szeretnéd irányítani a különféle 
szervezetek emberi és anyagi folyamatait;

• magasabb vezetői beosztásokat szeretnél betölteni.

Ahol elhelyezkedhetsz... 

Oklevélben szereplő szaképzettség megnevezése:
Okleveles közgazdász „Vezetés és szervezés” szakon 

(Economist in Management and Leadership)

• profiltól függetlenül gyakorlatilag bármilyen termelő- és szolgál-
tató vállalat, a kis- és közepes vállalkozásoktól a multinacionális  
cégekig;

• országos és regionális fejlesztési ügynökségek; 

• felsőoktatási intézmények; 

• személyzeti és üzleti tanácsadó cégek; 

• a szakminisztérium és szervei. 

A szerzett ismeretek ezen túl alkalmassá tesznek saját vállalkozások 
indítására és sikeres működtetésére is. 

Nyelvi követelmények 
A mesterfokozat megszerzéséhez 
angol nyelvből legalább középfokú  
C típusú, vagy egy élő idegen  
nyelvből államilag elismert leg-
alább középfokú C típusú szak-
nyelvi nyelvvizsga, vagy egy élő 
idegen nyelvből államilag elismert 
felsőfokú C típusú nyelvvizsga  
letétele, illetve ezekkel egyenér-
tékű érettségi bizonyítvány vagy  
oklevél szükséges. 

Előzetes kredit-beszámítás és 
bővebb információ: www.gtk.uni-pannon.hu

További információ:

 

Dr. Szabó Lajos szakvezető
Tel.: (88) 62-43-34

bollokedit@gtk.uni-pannon.hu



A képzés szakmai tartalma

Az alábbi tartalomismertetés tájékoztató jellegű, az alapozó törzsanyag 
és a képzés pontos leírását a tanterv tartalmazza.
Szakmai törzsanyag

• Szervezeti viselkedés 
• Stratégiai menedzsment 
• Stratégiai emberi erőforrás menedzsment 
• Projektek tervezése és irányítása 
• Termelés- és szolgáltatás-menedzsment II. 
• Integrált információs rendszerek 
• Stratégiai controlling

Differenciált szakmai anyag
Emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés szakirány

• Foglalkozáspolitika 
• Kompetencia-menedzsment 
• Munkaerő-piaci mozgások 
• Kompenzáció-menedzsment 
• Humán szoftverek 
• Szervezetpszichológiai tréning 
• Globalizáció és szervezeti kultúra 
• Szervezetfejlesztés II. 
• Vezetői tréning 
• Vezetési szeminárium 
• Vezetői döntések

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment szakirány
• Ellátási lánc menedzsment 
• Technológia-menedzsment és termékfejlesztés 
• Termelési és szolgáltatási esettanulmányok 
• Megbízhatóság- és kockázat-menedzsment 
• Logisztika II. 
• Üzemfenntartás 
• Szervezetfejlesztés II. 
• Vezetői tréning 
• Vezetési szeminárium 
• Vezetői döntések

Előfeltétel nélkül

A mesterszakra kreditvizsgálat, azaz előfeltétel nélkül felvehetők 
azok, akik a következő alapszakon szereztek diplomát:

• gazdálkodási és menedzsment.

Előfeltétellel

A mesterszakra előfeltétellel felvehetők mindazok, akik felsőfokú 
végzettséggel rendelkeznek (alapszak, mesterszak, főiskolai szak, 
egyetemi szak) és akik tanulmányaiból elismerhető (elfogadható) 60 
kreditpont. Az elismerhető tárgyak listája megtekinthető a honlapon. 

Felvételi pontszám kialakítása
• Hozott pontok (maximum 60 pont): a felvétel alapjául  

szolgáló alapképzés tanulmányi átlaga × 12. 
• Szerzett pontok (maximum 30 pont): a szóbeli szakmai  

felvételi vizsgán szerzett pontszám. 
• Többletpontként 10 pont szerezhető (bővebben lásd a  

felvételi tájékoztatót).
A szóbeli szakmai felvételi vizsga jellege: beszélgetés a 
pályázó szakmai hátteréről, előtanulmányairól. Ennek célja a mes-
terszak sikeres elvégzésére vonatkozó esélyek feltérképezése. 



Turizmus menedzsment 
mesterképzési szak

Neked ajánljuk, ha...

• már korábban is tanultál turisztikai ismereteket, de mélyebben érdeklődsz 
a turizmus, mint jelenség és mint sajátos gazdasági ágazat iránt; 

•  más területen szerzett végzettségedet vagy tapasztalataidat szeret-
néd kiegészíteni speciális turisztikai szakismeretekkel; 

• kihívást látsz az összetett problémákban és a különféle érdekek kö-
zös nevezőre hozásában; 

• mind tanulmányaid, mind munkád során nemzetközi léptékben szeretnél 
gondolkodni, nem tévesztve szem elől ugyanakkor a hazai sajátosságokat; 

• olyan komplex feladatok iránt érdeklődsz, mint a térségi turisztikai me-
nedzsment vagy a turisztikai nagyvállalatok tevékenységének szervezése; 

• sikerre esélyes fejlesztési pályázatok elkészítésében szeretnél részt venni; 

• magasabb vezetői beosztást szeretnél betölteni a turisztikai ágazatban. 

Ahol elhelyezkedhetsz... 

Oklevélben szereplő szaképzettség megnevezése:
Okleveles közgazdász „Turizmus-menedzsment” 

szakon (MA in Tourism Management) 

• turisztikai desztináció-menedzsment (TDM) szervezetek; 
• országos turisztikai irányító szervek, turisztikai külképviseletek; 
• szállodák, szállodaláncok; 
• utazás- és kongresszusszervezők; 
• természetvédelmi szervezetek, nemzeti parkok; 
• kulturális intézmények, fesztiválszervezők; 
• sportlétesítmények és sportrendezvény-szervezők; 
• kutatóintézetek, tanácsadó vállalkozások, pályázatíró cégek; 
• turisztikai oktatással foglalkozó felsőoktatási intézmények. 

A szerzett ismeretek ezen túl elvileg alkalmassá tesznek saját vállalkozások 
indítására és sikeres működtetésére is. 

Nyelvi követelmények 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy 
idegen nyelvből államilag elismert, kö-
zépfokú (B2) komplex típusú, a képzé-
si területnek megfelelő szaknyelvi nyelv-
vizsga és egy másik idegen nyelvből 
államilag elismert felsőfokú (C1) komp-
lex típusú általános nyelvvizsga, me-
lyek közül egyik az angol, vagy ezek-
kel egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 

Előzetes kredit-beszámítás és 
bővebb információ: www.gtk.uni-pannon.hu

További információ:

Dr. Jancsik András szakvezető 
Tel.: (88) 62-46-72 

jancsik@turizmus.uni-pannon.hu

A Turizmus menedzsment mesterképzési szak angol nyel-
ven is indul Master in Tourism Management szaknéven.



A képzés szakmai tartalma

Az alábbi tartalom-ismertetés tájékoztató jellegű, a képzés pontos leírá-
sát a tanterv tartalmazza. 

Alapozó és szakmai törzsanyag (47,5%) 
• Menedzsment kihívások 
• Kvantitatív módszerek 
• Stratégiai menedzsment 
• Gazdaságpolitika 
• Vállalati pénzügyek II. 
• Turizmuspolitika és turizmustervezés 
• Haladó turisztikai marketing 
• Önkormányzati finanszírozás és pénzügyek 
• Integrált turisztikai vállalkozások szervezése és irányítása 
• Integrált információs rendszerek 
• Vezetői döntések 
• Szolgáltatások minőségmenedzsmentje 

Differenciált szakmai anyag (32,5%) 
Szakirányok 
a) Vállalatirányítás 

• Stratégiai emberi erőforrás menedzsment 
• Turisztikai vállalati esettanulmányok 
• Fogyasztói értékteremtés 
• Pénzügyi és eszköz-menedzsment a turizmusban 
• Projektek tervezése és irányítása 
• Szolgáltatási controlling 

b) Térségmenedzsment 
• Turisztikai desztinációk menedzsmentje 
• Stratégiai térségmarketing 
• Attrakció- és látogató-menedzsment 
• A turizmus környezeti és társadalmi hatásai 
• Turisztikai információs rendszerek 
• Kultúrák és civilizációk 

Szakmai választható tárgyak (7,5%) 
Egyéb választható tárgyak (7,5%) 
Diplomadolgozat, szakszeminárium (12,5%) 

Előfeltétel nélkül
A mesterszakra kreditvizsgálat, azaz előfeltétel nélkül felvehetők azok, 
akik a következő alapszakon szereztek diplomát: 
• turizmus-vendéglátás 
Ugyancsak előfeltétel nélkül vehetők fel azok, akik főiskolai szintű ide-
genforgalmi és szálloda szakon, valamint vendéglátó és szálloda szakon 
szereztek diplomát (a bolognai reform előtti képzésben). 

Előfeltétellel

A mesterszakra előfeltétellel felvehetők mindazok, akik felsőfokú végzettség-
gel rendelkeznek (alapszak, mesterszak, főiskolai szak, egyetemi szak) és 
akik tanulmányaiból elismerhető (elfogadható) 60 kreditpont. Az elismerhető 
tárgyak listája megtekinthető a honlapon.

Felvételi pontszám kialakítása
• Hozott pontok (maximum 60 pont): a felvétel alapjául  

szolgáló alapképzés tanulmányi átlaga × 12. 
• Szerzett pontok (maximum 30 pont): a szóbeli szakmai  

felvételi vizsgán szerzett pontszám. 
• Többletpontként 10 pont szerezhető (bővebben lásd a  

felvételi tájékoztatót).
A szóbeli szakmai felvételi vizsga jellege: beszélgetés a 
pályázó szakmai hátteréről, előtanulmányairól. Ennek célja a mes-
terszak sikeres elvégzésére vonatkozó esélyek feltérképezése. 



Master in Tourism 
Management

This Master’s Programme is 
recommended to those who...

• have studied tourism before but would like to get a deeper 
insight into tourism as a phenomenon as well as an industry;

• would like to widen their knowledge gained from their previous 
studies in other academic areas with specialist tourism knowledge;

• see dealing with complex problems and bringing differing 
interests to a consensus as a challenge;

• are interested in complex tasks, such as destination 
management or organisation of the tasks of the large scale 
tourism enterprises;

• would like to participate in the drafting of successful project 
development proposals;

• would like to work in senior management positions in tourism. 

Where can you find employment  
with a Degree from the Faculty?

The Master’s level tourism degree offers a wide range of employment 
opportunities in tourism and the related industries. Our graduates 
are looking to find jobs in the following types of businesses and 
organisations:

• tourism destination management organisations (DMOs);
• national tourism management bodies, foreign offices of 

Hungarian National Tourist Office;
• hotels and hotel chains;
• tour operators, conference organisers;
• environmental protection organisations, national parks;
• cultural institutions, festival organisations;
• sports facilities, organisers of sporting events;
• research institutes, consultancy firms, project proposal 

drafting businesses;
• higher educational institutions offering tourism courses.

The knowledge acquired during the Master’s will also enable our 
students to start and successfully operate their own businesses. 

Linguistic requirements 
for all applicants 

As a condition for obtaining the 
master degree, students should 
hold an intermediate level tourism 
specific state language exam cer-
tificate of type ‘C’ or, equivalent to 
this, and an advanced level tour-
ism specific state language exam 
of type ‘C’. One of the two lan-
guages should be English.

More information: www.gtk.uni-pannon.hu

Further information:

 

 Dr. András Jancsik 
programme leader
Tel.: (88) 62-46-72

jancsik@turizmus.uni-pannon.hu 

CLASSIFICATION OF THE DEGREE CERTIFICATE
Master of Economics Specialising in Tourism Management



Application without precondition
Those having graduated from the BA Programmes in Tourism and 
Hospitality may apply without credit inspection, that is, without any 
precondition. The predecessor of the BA, the Advanced Degree 
Plus in Tourism and Hospitality would also be considered

Application with precondition

Students holding a degree of any level of higher education (BA/BSc, 
MA/MSc or former college or university Programme) need to have at 
least 60 credit points from their earlier studies in the following areas 
(they need to have the necessary amount of credits in each category 
but not in each subject):

Calculation of the entry points 
• Points brought forward (maximum 60 points): grade point 

score of studies × 12  on which  the application is based. 
• Accrued (maximum 30 points): points applicants can accrue 

during the area specific oral entry exam. 
• A further 10 points can be accumulated (for more detail 

contact the higher education entry information). 

A special admissions board will assess each international 
applicant, individually based on their previous studies and 
employment, with the aim of assessing the chances of successful 
completion of the Master’s programme.

Content of the Program

The contents listed below are for informative purposes; please find the 
precise description of the Programme in the curriculum. 
Foundation core modules (47.5%)  

Foundation core modules
• Management Challenges
• Quantitative Methods
• Strategic Management
• Economic Policy
• Corporate Finance II.
• Tourism Policy and Planning
• Advanced Tourism Marketing
• Public Finance
• Organisation and Management of Integrated Tourism Businesses
• Tourism Information Systems
• Management Decision Making
• Service Quality Management

Main courses of specialisation (32.5%)
a)  Enterprise Management

• Strategic Human Resource Management
• Tourism enterprises cases studies 
• Creating Customer Value
• Applied Financial Management in Tourism
• Project Planning and Management
• Service Control

b)  Destination management
• Tourism Destination Management
• Strategic Regional Marketing
• Attraction and Visitor Management
• Application of Geographic Information Systems
• Tourism Competitiveness
• Environmental and Social Impacts of Tourism
• Area-specific elective courses

Other elective modules (7.5%)
Dissertation work, dissertation seminar (12.5%)



Mesterképzési szakok után... 
Doktori Iskola
Mesterszakok elvégzését követően a Hallgatóknak le-
hetőségük nyílik tanulmányaikat folytatni többek között 
a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolá-
ban. A doktori fokozat szervezett képzésben való részvé-
tel vagy egyéni felkészülés alapján szerezhető meg.
Szervezett képzésben való részvétel esetén 36 hónap ta-
nulmányi idő alatt 180 tanulmányi pontot kell teljesíteni. 
Szervezett doktori képzésben részt vevő oktoranduszok 
hallgatónak tekintendők.
A szervezett képzés formája ösztöndíjas vagy költségté-
rítéses lehet.
Az ösztöndíjas képzésre felvételt nyert hallgatók állami 
ösztöndíjban vagy egyéb ösztöndíjban részesülnek. 
A kutatási témák a Doktori Iskola honlapján olvashatók.

A jelentkezés feltételei:
• a választott tudomány-területen megszerzett egyetemi  

végzettséget tanúsító oklevél (5 éves vagy annál újabb  
keletű oklevél esetén legalább jó minősítéssel),

• egy idegen nyelvből legalább középfokú komplex álla-
milag elismert nyelvvizsga,

• a válaszott témakör tudományos alapismereteiben és 
szakirodalmában való tájékozottság,

• jártasság tudomány-módszertani kérdésekben. 

A képzés helye: Veszprém, Keszthely

A Doktori Iskola vezetője: 
Dr. Török Ádám  
egyetemi tanár, akadémikus

Bővebb információ:
http://almos.vein.hu/www/egyeb/gsdi


