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Háttér – ÜTI nappali mesterszakok
• Nappali mesterszakok kkk-ja szerint:
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60
kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
Pénzügy mesterszak: módszertani alapismeretek (15 kredit), közgazdasági
alapismeretek (10 kredit), üzleti alapismeretek (10 kredit),
társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit), szakmai ismeretek (15
kredit). (Vezetés és szervezés mesterszaknál: üzleti alapismeretek 15 és
szakmai alapismeretek 10 kredit.)
Műszaki menedzser szak: természettudományos alapismeretek (20 kredit),
gazdasági és humán ismeretek ( 10 kredit), szakmai ismeretek (30 kredit).
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben
legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató, …. A hiányzó krediteket a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől
számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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Ismeretkörök – vizsgák – Pénzügy, Vezetés és szervezés mesterszak

• módszertani alapismeretek (15 kredit)
– Statisztika
– Válogatott fejezetek matematikából

• közgazdasági alapismeretek (10 kredit)
– Gazdaságpolitika

• üzleti alapismeretek (10/15 kredit)
– Makropénzügyek
– Vállalati pénzügyek – Vezetés és szervezés szak

• társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit)
– Gazdaságtörténet

• szakmai ismeretek (15/10 kredit)
– Vállalati pénzügyek – Pénzügy szak
– Bankismeretek – Pénzügy szak
– Marketing – Vezetés és szervezés szak
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Ismeretkörök – vizsgák – Műszaki menedzser mesterszak

• természettudományos alapismeretek (20 kredit)
– Válogatott fejezetek matematikából

• gazdasági- és humán ismeretek (10 kredit)
– Gazdaságpolitika

• szakmai ismeretek (30 kredit)
– Menedzsment alapjai
– Marketing
– Bankismeretek
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Követelmények
• Mindenkinek egyéni emailt küldünk
– mely „ismeretkörben”, mely tárgyat kell teljesítenie

• Minden tantárgyhoz
– „tárgyleírás a követelményekkel” a mesterek.bme.hu weboldalon
(Hiányzó kreditek teljesítése menüpont)
– jegyzet (eletronikusan vagy könyv formában)
– tételsor

• 2017. június 30-ig kell teljesíteni a kötelezettségeket
• Vizsga alkalmak:
– 2016. október 24. 17.00, Q. épület A 405. terem
– 2016. november 14. 17.00, Q. épület A 405. terem
– 2016. november 28. 17.00, Q. épület A 405. terem
– vizsgaidőszakban további két alkalom

• Vizsgára jelentkezés a kreditek@mba.bme.hu email címen.
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Tantárgyak
• Statisztika
– Jegyzet: Kövesi J. – Erdei J. – Nagy J. B. –Tóth Zs. E.: Gazdaságstatisztika, BME
GTK oktatási segédanyag (elérhető: lamanda@finance.bme.hu )

• Gazdaságpolitika
– Jegyzet: Veress József (szerk.): A gazdaságpolitika nagy elosztó rendszerei,
Typotex, 2007.

• Makropénzügyek
– Elektronikus jegyzet: Lamanda Gabriella: Makrogazdasági pénzügyek. BME
GTK oktatási segédanyag, 2014. oktatási segédanyag (elérhető:
lamanda@finance.bme.hu )

• Gazdaságtörténet
– Jegyzet: Galántai Zoltán: Globális gazdaságtörténet, BME GTK oktatási
segédanyag (elérhető:
https://www.dropbox.com/s/de8sprl8954cdrp/KREDITP%C3%93TL%C3%93Glob%C3%A1lis%20gazdas%C3%A1gt%C3%B6rt%C3%A9net-BSCVALID.pdf?dl=0)
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Tantárgyak
• Marketing
– Jegyzet: Vágási Mária: Marketing – stratégia és menedzsment, Alinea , 2007.

• Menedzsment alapjai
– Jegyzet: Kövesi János (szerk.): Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan,
Typotex, 2015. 2. és 4. fejezet.

• Vállalati pénzügyek
– Jegyzet: Pálinkó Éva-Szabó Márta: Vállalati pénzügyek alapjai,
Typotex Kiadó 2006.

• Bankismeretek
Jegyzet: Lamanda Gabriella: Válogatott fejezetek bankügyletekből (elérhető:
lamanda@finance.bme.hu)

• Válogatott fejezetek matematikából
Kijelölt, személyesen egyeztett anyagrészek erdei@mvt.bme.hu
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