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Mesterszakos felvételi tájékoztató / 2020

Karrier már az 
egyetemen?

A METU-n IGEN!
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Kedves végzős, alapszakos Hallgatónk!

Te is gondolkozol már azon, hogy hová jelentkezzél mesterszakra? Mivel a METU-n végzed 
az alapszakodat, talán felmerült benned, hogy egy másik egyetemet is kipróbálj, és egy 
nagy levegővel nekivágj a bizonytalan jövőnek. Azonban ugyanennyi érv szól a maradás, és 
a tanulmányaid egy egyetemen való folytatása mellett is. Több szempontot kell most mér-
legelned, ezzel a kiadvánnyal pedig szeretnénk megkönnyíteni a döntésed meghozatalához 
vezető folyamatot. Összeállításunkban megtalálod a mesterszakos felvételi információkat, 
a jelentkezéssel kapcsolatos határidőket, és tájékozódhatsz a METU szakjairól. Reméljük, 
hogy hamarosan mesterszakos METU-s diákként üdvözölhetünk újra valamelyik szakunkon!
Sok sikert kívánunk a felvételidhez! 

Miért érdemes a METUn folytatnod?

• Egy új közösségbe beilleszkedni nehézségekkel járhat, és sok plusz energiát igényel.
• Az alapszakon talán már kialakult egy baráti köröd, megvan a kedvenc kávézós és tanulós 

sarkod, akiket és amiket nem szívesen hagynál hátra. 
• Gondoltál már arra, milyen lehetőségeket rejt magában, hogy ugyanazokkal a tanárokkal 

folytathatod tanulmányaidat, akik három évig nyomon követték fejlődésedet? Hogy együtt 
tökélesíthetitek szakmai tudásodat, amellyel aztán biztos lábakkal léphetsz ki a munka-
erőpiacra? 

• Mesterszakjainkon állami ösztöndíjas helyeken is tanulhatsz.
• A METU oktatói szakmájukat gyakorló, profi és sikeres szakemberek, akik az elméleti ala-

pok mellett a legújabb szakmai ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat adják át neked, 
a munkaerőpiacon hasznos szakmai fogásokat tanulhatsz tőlük. 

• Ahogy az alapszakon már tapasztalhattad, a METU nem a hierarchiáról és a tekintélyel-
vűségről szól. Nálunk partneri viszonyt tudsz kialakítani oktatóiddal, akik segítenek a 
számodra legmegfelelőbb karrierút kiválasztásában. 

• Oktatóink és az órákra vendégelőadóként visszajáró volt hallgatóink kapcsolati tőkéje szá-
modra is óriási előnyt jelenthet az álláskereséskor! Nagyon sok METU-s köszönheti első 
állását egy volt diáknak vagy tanárának.

És még miért a METU? 

• Ahogy az alapszakon már tapasztalhattad, a METU-n a munkaerőpiacon is jól hasznosít-
ható gyakorlati képzésen van a hangsúly. Oktatóink szakmai tapasztalatának és kapcsolati 
tőkéjének köszönhetően valódi piaci feladatokon gyakorolhatsz, ezáltal valós szakmai ta-
pasztalatot tudsz felmutatni már az első állásinterjúidon is. Tehát kortársaiddal szemben 
versenyelőnnyel indulhatsz a munkaerőpiacon. 

• Képzéseink többségét angol nyelven is végezheted, amely már önmagában előnyt jelent 
az álláskereséskor.

• 2500 vállalati partnerünknél szemeszterenként 400 gyakornoki pozíció közül választhatsz.
• Munka mellett is végezheted képzéseinket.
• 200+ külföldi egyetemi partnerünknél, 5 kontinensen várnak ösztöndíjak.
• Végzett hallgatóink 91%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik – sőt hallgatóink 51%-ának már 

az egyetemi évek alatt sikerül.
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Rögtön a védésed után állásajánla-
tot kaptál, kérlek meséld el ennek
a történetét!
Valóban, idén, a nyári államvizsgá-
mat követő napon rögtön kaptam 
egy állásajánlatot. Természetesen, 
ez annak is köszönhető, hogy a kö-
zösségi oldalakon is bemutatom na-
gyobb életeseményeimet, így tettem 
most is: fotókkal számoltam be arról, 
hogy sikeresen elvégeztem a METU 
kommunikáció- és médiatudomány 
mesterképzését. Azon a reggelen 
egy régebben a Magyar Televíziónál 
dolgozó kolléganőm gratulációjára 
ébredtem, akitől elismerő szavai 
mellett egy ajánlatot is kaptam: egy 
nagy, hazai cégcsoport kommuniká-
ciós feladataihoz keresett kollégákat. 
A telefonos egyeztetést egy találko-
zó követte pár napon belül, október 
közepétől pedig egy csapatot alko-
tunk a vállalatcsoport kommunikáci-
ós osztályán.

Miből áll a napi munkád, milyen 
projekteken dolgozol most, hogy néz 
ki egy napod?
Rendkívül pörgős egyéniség vagyok, 
ezért éles váltás volt az irodai mun-
kavégzés a korábbi, több helyszínen 
zajló életemhez képest. Ugyanakkor 
érdekesebbnél érdekesebb felada-
taim vannak. Jelenleg különféle, 
izgalmas és sokszínű projekteken 
dolgozhatok, sok esetben párhuza-
mosan: míg 2019 utolsó hónapjaiban 
CSR-ral (társadalmi felelősség-
vállalással) kapcsolatos projektek 
kommunikációs oldalán dolgoztam, 
addig a későbbiekben már nagyobb, 
vállalati méretű projektekbe is be 
fogok kapcsolódni.

„GYORSAN MAGÁVAL RAGADOTT ÉS ITT TARTOTT A METU-FEELING”

Milyen pluszokat adott, hogy a METU-n végezted el
ezt a szakot?
Sok egyetemen van kommunikáció- és médiatudomány  
képzés, viszont a METU-n  rendkívül közvetlen, családi-
as légkör fogad: az egyetemen elsőkézből, szakértőktől 
sajátíthatod el azt a gyakorlati tudást, amit elvárnak a 
munkaerőpiacon, sőt, lehetőség van arra is, hogy már a 
képzésed alatt egy munkahelyen specializálódj a szak-
területedre. Én az iskolán belüli lehetőségeket, az extra 
aktivitásokat kerestem meg, amelyekkel úgy érzem, 
hogy hosszú távon megtaláltam a számításomat.

Miért döntöttél úgy, hogy a METU-n végzed el
a mesterszakot? 
Valahogy mindig is azt éreztem, hogy több van bennem: 
több, egyszerű szakvégzettség(ek)nél és több annál, 
hogy egy alapdiplománál befejezzem a tanulást. Igen, 
hiszek az élethosszig tartó tanulásban. De az is fontos 
volt számomra, hogy gyorsan magával ragadott a ME-
TU-feeling: a mai napig megfoghatatlan, hogy miben is 
nyilvánul meg ez pontosan, de továbbra is kifejezetten 
jó érzéssel tölt el, amikor belépek a kapun, beülök egy 
előadásra, gyakorlatra, vagy éppen a számomra nagy 
jelentőséggel bíró Radio METU-stúdióba.

Mivel adott többet a mesterszak, mint az alapszak? 
Milyen plusz készségeket, elméleti és gyakorlati tu-
dást sajátítottál el a mesterképzés során?
Míg az alapszakon – általánosságban – a tényeket és 
miérteket sajátítottuk el, addig a mesterszak két éve 
alatt hirtelen egy nagy egységgé áll össze minden 
addigi ismeret. A kommunikáció- és médiatudomány 
egy rendkívül sok lábon álló szakterület, és pontosan 
ezért érezhettem azt az alapszak után, hogy a történet 
számomra még kicsit hiányos. Mesterképzésen a má-
sodik évem közepe-vége felé állt össze az a sok tudás, 
amit az alapszakon, különféle kurzusokon tanultunk 
társadalmi kérdésekről, kommunikációs ismeretekről, 
a média sokszínű világáról, a marketingről. Olyan volt 
ez a két képzési szint együtt, mint amikor az ember 
házat épít: elkezdi az alapokat, ráépíti a falakat, beköti 
a közműveket, és végül minden szobában kellemes idő 
lesz télen-nyáron.

Melyik projektre vagy a legbüszkébb, amit
a METU-s éveid alatt hoztál létre? 
Még nem voltam egyetemista, amikor 2011 kör-
nyékén, akkor még MTVA-sként egy projektemet a 
fiókba kellett tennem, mert nem volt idő, pénz és 
lehetőség annak megvalósítására. Nagy rajongója, 
ismerője vagyok az Eurovíziós Dalfesztiváloknak, 
és 2017 őszén gondoltam úgy, hogy beleugrom egy 
rádióműsor megvalósításába a Radio METU-nál. Ez, 
az OurVision FM lett azóta az OurVision Produk-
ció zászlóshajója. 2019 végén ül(t)ünk össze – az 
azóta szintén a Budapesti Metropolitan Egyetemre 
járó – barátommal, Madura Mátéval 100. alkalom-
mal, hogy egy másfél-kétórás podcast-epizódot 
rögzítsünk az Eurovíziós Dalfesztivál aktualitá-
saiból, de ennek a nagyszerű történetnek mégis 
azon pillanataira emlékszem vissza legszívesebben, 
amikor ismert és közkedvelt előadókkal készít-
hettem interjút az egyetem stúdiójában. Volt úgy, 
hogy például évekig vártam egy interjúlehetőségre 
kedvenc együttesemmel, a Compact Disco-val, de 
volt olyan hétvége is, amikor a bolgár Poli Gen-
ova ugrott be hozzánk egy exkluzív interjúra egy, 
a fővárosban töltött hétvégéje során. Éppen a 
napokban került a kezembe a 2011-es projektterv, 
amiből rá kellett jönnöm: az álmom, a terveim 
megvalósultak!

Szerinted milyen előnyei vannak a METU-s diplo-
mának a munkaerőpiacon?
Több esetben is előfordult, hogy a METU (korábbi) 
hallgatóiba botlottam különféle rendezvényeken, 
és mint kiderült, mindenki különböző szerveze-
teket, vállalatokat képviselve érkezett az adott 
eseményre. Ez viszont szerintem még az egye-
temi évekre vezethető vissza: mint ahogyan az 
egyetem oktatóinak többsége is a piacról érkezik, 
valós, gyakorlati tudást képviselve, úgy a METU-n 
végzettek is nagyobb eséllyel indulnak egy-egy 
megpályázott pozícióért. Leginkább azért, mert 
valódi, piaci igényeket kielégítő, azonnal bevethető, 
gyakorlati tudást kaptak a szakjukon.  
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Faragó Péter György a közelmúltban államvizsgázott a METU mesterszakán. Mint mondja, azóta sem bánta meg
a döntését, a Rádió METU-nál régi álmát valósíthatta meg, METU-s diplomájával pedig rögtön az államvizsga 
utáni reggelen állásajánlatot kapott. Olvassátok el Peti történetét!
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A mesterképzés a második felsőfokú végzettségi szint, 
melyre kizárólag az vehető fel, aki legalább alapkép-
zésben szerzett – vagy a 2006 előtti képzési rendszer 
szerinti legalább főiskolai szintű – végzettséggel 
rendelkezik.

(forrás: felvi.hu)

Mesterképzésre jelentkezést benyújtani kizárólag online 
a www.felvi.hu oldalról elérhető e-felvételivel lehet. 

Az általános felvételi eljárás során 3 képzést jelölhetsz 
meg díjmentesen. A további jelentkezési  helyekért, 
jelentkezésenként 2000-2000 Ft kiegészítő díjat kell 
fizetned, amit banki átutalással, illetve dombornyomott, 
vagy virtuális bankkártyás fizetéssel az e-felvételiből 
elérhető internetes felületen tudsz megtenni.

A jelentkezés csak hitelesítéssel együtt érvényes! Ezt 
kétféleképp lehet megcsinálni:
• elektronikusan ügyfélkapun keresztül, vagy 
• az e-felvételi rendszeréből  kinyomtatott hitelesí-

tő adatlap postára adásával. Ebben az esetben a 
hitelesítő adatlapot az alábbi címre kell beküldened: 
Oktatási Hivatal 1380 Budapest, Pf.1190.

A hitelesítés határideje: 2020. február 20.

FONTOS! A jelentkezéskor olyan levelezési címet, va-
lamint e-mail címet adj meg, amelyet folyamatosan 
figyelsz, mivel ezekre fontos értesítések érkezhetnek a 
felvételi vizsgákkal kapcsolatban. Továbbá honlapun-
kat is folyamatosan kövesd figyelemmel, mert informá-
cióink folyamatosan frissülnek.

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK 
Legfontosabb határidők:
• Jelentkezési határidő:
 2020. február 15.
• Jelentkezések hitelesítésének határideje:
 2020. február 20.
• Végső hiánypótlási és sorrend-módosítási határidő:
 2020. július 09.
• Kommunikáció és médiatudomány mesterszak felvé-

teli vizsgája:
 2020. április 20. és 2020. július 03.
• Ponthatárok kihirdetése:
 2020. július 23.
• Képzések indulása:
 2020. szeptember

Egyedi követelmény:
Marketing és Master of business administration 
mesterszak esetében  szakmai tapasztalat igazolása 
szükséges.
A képzésbe történő belépés feltétele a szakmai munka-
tapasztalat (nem feltétlenül vezetői pozícióban). A jelölt 
szakmai múltját/gyakorlatát egy bizottság fogja össze-
tett szempontrendszer szerint értékelni. Amennyiben 
a bizottság úgy ítéli meg, hogy ez a szakmai gyakorlat 
releváns, akkor 2 évnél rövidebb szakmai múlttal ren-
delkező jelentkezők felvételi kérelme is elfogadható. 
A szakvezető felajánlja, hogy megvizsgálja, előminősíti 
és véleményezi a jelentkezők szakmai tapasztalatát. Az 
erre irányuló kéréseket a felveteli@metropolitan.hu 
címre lehet elküldeni. 
A szakmai gyakorlat/tapasztalat akkor nem vehető 
figyelembe, ha a Bsc alapképzési szak végzettségének 
megszerzése érdekében került teljesítésre. Minden 
egyéb esetben igen.
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A Kommunikáció és médiatudomány mesterképzés 
esetében a felvételi során legfeljebb 100 pontot 
szerezhetsz, mely tartalmazza a többletpontokat is:
• 60 pont szerezhető a szóbeli motivációs felvételi 

vizsga* során,
• 30 pont szerezhető az oklevélben szereplő minősítés 

alapján (az oklevél minősítésének hatszorosa),
• maximum 10 pont szerezhető többletpontként.

*A felvételi vizsga díja 4000 Ft. A vizsga díját a 
Metropolitan Egyetem bankszámlaszámára kell a 
jelentkezőknek átutalnia.

Az Emberi erőforrások tanácsadó, Marketing, 
Master of business administration, Nemzetközi 
gazdaság és gazdálkodás, Turizmus menedzsment és 
Vállalkozásfejlesztés, valamint a Vezetés és szervezés 
mesterszakokon legfeljebb 90 pontot szerezhetsz az 
oklevél minősítéséből, valamint további legfeljebb 10 
pontot a többletpontokból. A pontokat az oklevél két 
tizedes jegy pontosságú átlagából számoljuk ki. 
Az oklevél átlaga nem azonos az oklevél minősítésével, 
ezért a pontszámításhoz feltétlenül csatolandó 
dokumentum az oklevél, valamint az oklevél-átlag 
igazolás (két tizedes jegy pontossággal), amely lehet 
az intézmény által kiadott igazolás, vagy a leckekönyv/
diplomamelléklet ezt igazoló oldala. Az oklevél-átlag 
egész száma az alábbi fix pontokat éri: 
• 2-es 60 pont, 
• 3-as 70 pont, 
• 4-es 80 pont, 
• 5-ös 90 pont.

A két tizedes jegy utolsó jegyét kerekítve 0-4-ig nullára, 
5-9-ig egyre kerekítjük, ami hozzáadódik az első tizedes 
jegyhez, majd az egész számhoz.
Példánk alapján az oklevélátlag 4,66.  
A számítás a következő: A 4-es egész számért 80 pont 
jár, a két tizedes számjegy a 66 az utolsó jegyét a 6-ot 
felfelé kerekítjük 1-re, ami hozzáadódik az első 6-hoz 
így két tizedes jegy értéke 7 pont lesz. 
80+7= 87 pont az oklevél átlag alapján kapott pont.

TÖBBLETPONTOK:
Az Emberi erőforrások tanácsadó, Marketing, 
Master of business administration, Nemzetközi 
gazdaság és gazdálkodás, Turizmus menedzsment és 
Vállalkozásfejlesztés, valamint a Vezetés és szervezés 

mesterszakokon maximum 10 többletpont adható.
• Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont

• fogyatékosság: 1 pont
• gyermekgondozás: 1 pont
• hátrányos helyzet: 1 pont

• 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
• 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 10 

pont
• 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 6 

pont
• 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
• intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
• intézményi TDK 2. helyezés: 3 pont
• OTDK 1-3. hely: 10 pont

Turizmus-menedzsment mesterszakon maximum
10 többletpont adható.
• Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont

• fogyatékosság: 1 pont
• gyermekgondozás: 1 pont
• hátrányos helyzet: 1 pont

• 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
• 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 10 

pont
• 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 6 

pont
• intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
• intézményi TDK 2. helyezés: 3 pont
• OTDK 1-3. hely: 10 pont
• szakmai gyakorlat: 5 pont
• szakmai tevékenység: 10 pont

Kommunikáció- és médiatudomány mesterszakon 
maximum 10 többletpont adható.
• Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont

• fogyatékosság: 1 pont
• gyermekgondozás: 1 pont
• hátrányos helyzet: 1 pont

• 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
• 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 10 

pont
• 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
• 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 6 

pont
• intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
• intézményi TDK 2. helyezés: 3 pont
• OTDK 1-3. hely: 10 pont
• szakmai gyakorlat: 5 pont
• szakmai tevékenység: 10 pont

FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA
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A legalább alapképzésben szerzett végzettség önmagá-
ban még nem feltétlenül elegendő ahhoz, hogy egy adott 
mesterképzési szakra felvételt lehessen nyerni. Minden 
mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményében 
megtalálható, hogy a belépéshez mely alapképzésben 
szerzett szakok fogadhatók el előzményként.

A felvételi szabályai szerint a mesterképzésre való jelent-
kezés feltétele a felsőfokú végzettség megléte. Ez lehet:
• alapképzésben szerzett oklevél,
• mesterképzésben szerzett oklevél,
• hagyományos képzésben szerzett főiskolai vagy egye-

temi oklevél.

Amennyiben a jelentkező csak a minimálisan előírt szak-
területi kreditszámmal rendelkezik, akkor felvehető ugyan, 
de a képzési és kimeneti követelményekben előírt mini-
mális és a szükséges kreditszám különbözetét a mester-
fokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, 
az első két félévben, a felsőoktatási intézmény Szervezeti 
és Működési Szabályzatának Hallgatói Követelményrend-
szerében meghatározottak szerint meg kell szereznie.
(forrás: felvi.hu)

KREDITELISMERÉS 
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Tehát kreditelismerésre akkor van szükség, ha nem teljes 
kreditértékű oklevéllel rendelkezik a jelentkező, hanem 
olyan szakon végzett, amely csak további kreditek telje-
sítésével számítható be az adott mesterképzés felvételi 
eljárásában.

Emellett az is szükséges, hogy a korábbi felsőfokú tanul-
mányok beszámíthatók legyenek az adott mesterszakon. 
Ez kétféle lehet: teljes kreditértékű vagy kreditelisme-
réssel figyelembe vehető végzettség.
Amennyiben nem teljes kreditértékű alapvégzettséggel 
rendelkezel a jelentkezés leadása után, az előzetes kre-
ditelismeréshez szükséges dokumentumokat - kreditel-
ismertetési kérelmet, leckekönyv fénymásolatát - postai 
úton kell majd elküldened az egyetem címére (1148 Bu-
dapest, Nagy Lajos király útja 1-9.), Major Tamás nevére.
A kérelmek beadásának határideje a 2020-as általános 
felvételi eljárásban: 2020. május 15.
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Karrier már az 
egyetemen?

A METU-N IGEN!

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY
EMBERI ERŐFORRÁS TANÁCSADÓ
MARKETING
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS
VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS
TURIZMUS-MENEDZSMENT
NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS
  GAZDÁLKODÁSM
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Diplomásoknak szóló, egyetemi szintű diplomát adó 
képzések az alapképzés elvégzése után 
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Kommunikáció és médiatudomány
mesterszak

Egy jó vezetőnek a magas szintű kommu-
nikációs tudás elengedhetetlen eszköze. A 
médiatudományi szakembereknek pedig 
egyenesen kötelező. Ezért olyan áttekintő 
látás- és gondolkodásmódot, tudásegyüt-
test adunk át a képzésen, mellyel megha-
tározó szerepet tölthetsz be a társadalmi 
kommunikáció legkülönfélébb területein. 
Hangsúlyosan foglalkozunk mind a tár-
sadalmi jelenségek és a médiaesemények 
elemzésének módszereivel, mind a kultúrák 
közötti kommunikáció aktuális kérdéseivel.

Ez neked szól: ha magas szinten akarod érte-
ni az új médiumok és a digitális technológiák 
működését, jól kommunikálsz több nyelven is, 
és érdekel a kultúrák közötti kommunikáció.

és története; Médiakonvergencia és digitali-
záció; Multimédia és webdesign; Közösségi 
média marketing

Ők is nálunk tanítanak:
Bányai Gábor, televíziós producer
Prof. Dr. habil. Kepes András DLA, egyete-
mi tanár, Táncsics Mihály-díjas és Pulitzer-em-
lékdíjas újságíró, író, televíziós műsorkészítő
Prof. Dr. habil. Németh Erzsébet PhD, egye-
temi tanár, az Állami Számvevőszék igazga-
tó-helyettese, szociálpszichológus
Orbán Sándor, újságíró, a Független Médi-
aközpont vezetője
Siklós András, televíziós műsorszerkesztő
Weinwurm Bence, digitális marketing szak-
értő

Specializációk:
• Nemzetközi kommunikáció
• Új média

Az egyes specializációk megfelelő létszám 
esetén indulnak el.

Nemzetközi kommunikáció
specializáción „kommunikációs kultúrtol-
mácsokat” képzünk, akik a nemzetközi üzleti, 
társadalmi, kulturális kapcsolatok területein 
szervező, irányító munkaköröket fognak ellátni. 
A képzésen kiemelt hangsúlyt kap a kultúraközi 
ismeretek és az interkulturális kompetenciák 
fejlesztése, a nemzetközi politikai és szervezeti 
kommunikáció.

Elhelyezkedési lehetőségek:
multinacionális cégek kommunikációs veze-
tőjeként, tanácsadójaként, nemzetközi kap-
csolatokért felelős munkatársként, kulturális 
és oktatási intézmények munkatársaként, 
társadalmi kommunikációban érdekelt in-
tézmények, intézetek, tanácsadó-vállalatok 
munkatársaként

Új média specializáción olyan médiaelméleti 
szakemberek végeznek, akik megállják a helyü-
ket online és elektronikus médiumok, vállala-
tok, kutatóintézetek, médiaelemző és közvéle-
mény-kutató cégek munkatársaként. Képesek 
lesznek a digitális média helyét pozícionálni és 
alakítani a társadalomban. A képzésen kiemelt 
hangsúlyt kapnak a médiaelemzési technikák, 
a médiumok konvergenciája, a társadalmi nyil-
vánosság és az új technológiák kapcsolata, a 
médiahasználat vizsgálata.

Elhelyezkedési lehetőségek:
tömegtájékoztatásban, médiumoknál, média-
kutatóként kutatóintézeteknél, kutatócégeknél, 
médiaelméleti szakemberként vállalatoknál, 
közigazgatási szerveknél, társadalmi kommu-
nikációban érdekelt intézmények, intézetek, 
tanácsadó vállalatok munkatársaként

Főbb tantárgyak, ismeretkörök:
A médiaszabályozás elméletei; Média- és kul-
túrakutatás; Identitás- és másságelméletek; A 
személyközi kommunikáció hatásmechanizmu-
sai; A kommunikáció kognitív megközelítése; 
Nemzetközi szervezetek és kapcsolatok; Új 
média elméletek; A médiaműfajok elmélete 

Képzési idő: 4 félév
Képzési helyszín: Budapest 
Állami ösztöndíjas / önköltséges
Képzés nyelve: magyar vagy angol 
Munkarend: nappali vagy levelező
Megszerezhető végzettség: Okleveles 
kommunikáció- és médiaszakértő

Szakvezető:
Dr. Murai András PhD, 
főiskolai docens

„Rendkívül hasznos tu-
dást szereztem a METU-n, 
amit szinte azonnal tud-
tam a gyakorlatban, mun-
kában is alkalmazni.”

„A METU esetében a ba-
rátságos tanulmányi 
beosztás mellett a ren-
delkezésünkre bocsátott 
rengeteg online felület is 
nagyon tetszik. Levelező 
hallgatóként sokszor kell 
önállónak lenned, de erre 
életképes teret biztosíta-
nak neked, elérhető jegy-
zetekkel, követelményi 
leírásokkal.”

Faragó Péter György

Schnébli Tímea

METU nagykövet

METU nagykövet
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Emberi erőforrás tanácsadó
mesterszak

Emberi erőforrás tanácsadóként a cégek 
legértékesebb vagyonát fogod kezelni, 
amelynek megőrzése és gazdagítása nagy 
felelősség. Megtanulod, hogy hogyan le-
het az emberek és a szervezetek szolgá-
latába állni, és a hétköznapi emberekből 
rendkívüli eredményeket kihozni. Nálunk 
megtanulhatod a tervezéshez, a fejlesz-
téshez és az értékeléshez szükséges főbb 
módszereket, a komplex összefüggések 
megfogalmazását, valamint a felmerülő 
problémák megoldásához is felvértezünk 
a szükséges eszköztárral.

Ez neked szól: ha szeretnél egy tanuló kö-
zösség tagja lenni és még jobban elmélyülni, 
professzionális ismereteket szerezni a munka 
és a felnőttképzés világában; ha munkaügyi, 
munkaközvetítői területre specializálódnál, vagy 
ha úgy érzed, a fejlesztő, támogató, tanácsadó 
HR-tevékenység lehet a Te utad!

elismert protokoll, szervezeti- és viselkedés-
kultúra szakértő, az év óraadó tanára és az év 
trénere volt a METU-n
Major Szilvia, kompetencia-fejlesztő tréner, 
szupervízor, Karrier Centrum igazgató, a Met-
ropolitan Tréning Központjának vezetője

Ajánlások:
„Közhelynek tűnik, de igaz: az emberek a szer-
vezetek legfőbb értékei. Az emberi erőforrás 
menedzserek szép, de nagy kihívást jelentő 
feladata, hogy megnyerjék a holnap dolgo-
zóit ma.” 
Prof. Dr. Klein Sándor, pszichológus, pro-
fessor emeritus, a   Munkapszichológia a 21. 
században c. könyv szerzője

Elhelyezkedési lehetőségek:
hazai és hazánkban működő nemzetközi szer-
vezetek humán fejlesztési programjaiban;
munkaközvetítő irodák, munkaerő-kölcsön-
zéssel foglalkozó szervezetek munkatársaként; 
fiatalok pályaorientációjával vagy felnőttek 
munkavállalási tanácsadásával foglalkozó 
szervezetek munkatársaként; fejvadász vagy 
toborzás-kiválasztási specialistaként; tanács-
adó munkatársként.

Főbb tárgyak:
Munkapszichológia, Szociál- és szervezet-
pszichológia, Munkajog és munkaügyi kap-
csolatok, Konfliktuskezelés, Emberi erőforrás 
menedzsment, Humáninformatika, Interkultu-
rális ismeretek, Tudásmenedzsment, Szervezeti 
tanulás és innováció, Vezetésmenedzsment, 
Változásmenedzsment, HR stratégia és projekt-
menedzsment, Professzionális HR tanácsadás, 
Karriertervezés és tanácsadás

Gyakorlati és kutatási lehetőségek:
A képzés ideje alatt sok-sok lehetőséged lesz:
• A HR+ rendezvényeken neves hazai gyakor-

lati szakemberekkel találkozhatsz, elhozzuk 
neked a „szakmát” az egyetemre.

• Munkaerőpiaci szakmai partnereinktől a 
legújabb trendekről és aktualitásokról kap-
hatsz első kézből információkat.

• A METU HR Klubban bekapcsolódhatsz 
hazai és nemzetközi HR kutatásokba, meg- 
ismerheted a legújabb K+F eredményeket, 
szakmai workshopokon és műhelymunkák-
ban vehetsz részt.

• Együttműködhetsz neves hazai szerveze-
tekkel (HSZOSZ, ICF), bekapcsolódhatsz a 
szakmai munkájukba, szervezeti taggá vál-
hatsz, kiemelt szakmai programokon, konfe-
renciákon, és munkaerőpiaci kutatásokban 
is részt vállalhatsz.

Ők is nálunk tanítanak:
Prof. Dr. Klein Sándor, pszichológus, profes-
sor emeritus, SHL Hungary Kft. résztulajdonosa 
és vezető tanácsadója, a Munkapszichológia 
a 21. században c. könyv szerzője, a hazai 
munkapszichológia „atyja”
Dr. Király Zsolt PhD, egyetemi docens, szak-
vezető, nemzetközileg akkreditált business 
coach, tréner, szervezetfejlesztő, tanácsadó, 
a METU hallgatói szerint a 2017/18-as tanév 
legjobb oktatója
Dr. Szabó Szilvia Ph.D, egyetemi docens, 
humánfejlesztési tanácsadó, a Humán Szak-
emberek Országos Szövetségének (HSZOSZ) 
alelnöke
Prof. Dr. Poór József DSc, CMC., egyetemi 
tanár, a Humán Szakemberek Országos Szövet-
ségének Elnöke, hazai és nemzetközi szinten 
elismert menedzsment tanácsadó
Dr. Petrovics Zoltán Ph.D, munkajogász, 
egyetemi adjunktus, a Munkajog c. jogi szaklap 
főszerkesztője
Török Attila, humáninformatikai szakértő, 
címzetes egyetemi docens, ORGWARE Kft. 
kereskedelmi igazgatója
Gáspár Ágnes, hazai és nemzetközi szinten 

Képzési idő: 4 félév
Képzési helyszín: Budapest 
Állami ösztöndíjas / önköltséges
Képzés nyelve: magyar 
Munkarend: nappali vagy levelező
Megszerezhető végzettség: Okleveles 
emberierőforrás tanácsadó

Szakvezető:
Dr. Szabó Szilvia PhD, 
egyetemi docens, hu-
mánfejlesztési tanácsadó, 
a Humán Szakemberek 
Országos Szövetségének 
(HSZOSZ) alelnöke

„A METU több, mint egy 
sima állami egyetem, 
ahová bemegy a hallgató 
és végigüli az előadást. Itt 
gyakorlati tudást kap az 
ember, amit hasznosítani 
tud a jövőben. A környe-
zet, ahol az oktatás törté-
nik pedig olyan, mint egy 
amerikai filmben az élet a 
campuson.”

Sepsi Nikolett
METU nagykövet
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Marketing
mesterszak

A marketing izgalmas és sokszínű világ. A 
mesterképzésen a szakma újabb árnyalata-
it mutatjuk meg, hogy még jobban átlásd 
a marketingfolyamatokat, képben legyél 
a legfrissebb trendekkel. Emellett olyan 
látásmódot kapsz, ami felkészít arra, hogy 
gyorsan és kreatívan tudj alkalmazkodni 
a folyamatosan változó környezethez és 
mindig megtaláld a célcsoporthoz és a 
márkához legjobban illeszkedő megoldást.

Ez neked szól: ha szintet lépnél és marketing 
specialistából széles látókörű marketingvezetővé 
szeretnél válni. A marketing egy-egy szelete 
helyett lásd egyben a teljes kirakóst és tervezz 
több lépésre előre a fogyasztók szimpátiájáért 
vívott sakkjátszmában.

Dr. Monostori Katalin PhD, főiskolai docens, 
a Memories of Hungary Bazilika Kft. ügyve-
zetője
Dr. Németh Gabriella, OFFI Zrt. vezérigaz-
gató, Európai Uniós és külkereskedelmi szak-
jogász
Perlaky-Papp József, címzetes főiskolai do-
cens, kríziskommunikációs szakértő
Dr. Rekettye Gábor PhD, marketing-kom-
munikációs szakértő
Dr. Melanie Smith PhD, egyetemi docens, az 
Association for Tourism and Leisure Education 
korábbi elnöke

Partnereink:

Integrált marketingkommunikáció:
A specializáción megismerheted azokat a szak-
területeket, amelyek később eredményesen 
támogathatnak a munkád magasszintű el-
végzésében. A PR-től az online és közösségi 
média marketingig minden fontos kihívásra 
felkészítünk.

Elhelyezkedési lehetőségek:
multinacionális és hazai cégek kereskedelmi és 
marketing osztályainak senior munkatársaként, 
értékesítőként, sales szakemberként, reklám-
ügynökségek és PR-ügynökségek, tanácsadó 
cégek senior munkatársaként, saját ügynökség 
vezetőjeként, szabadúszó marketingesként, 
CMO-ként, chief marketing officerként

Főbb tárgyak:
Marketingelmélet és marketingmenedzsment 
a digitális korban; Marketingkutatás, marke-
ting információs rendszer; B2C és B2B sales, 
CRM rendszerek; Fogyasztáselmélet és vásárlói 
magatartás; Médiajog, reklámjog, adatvéde-
lem, online ÁSZF; Logisztika – Ellátási lánc 
menedzsment; Offline és online szolgáltatás- 
marketing; Termék- és márkamenedzsment 
a gyakorlatban; Interkulturális menedzsment 

és marketing; Online gazdaság, értékesítés 
és marketing; Marketing és kommunikáció 
kontrolling

Miben egyedi a képzésünk:
Az elméleti-stratégiai alapozás után esettanul-
mányokon és gyakorlati példákon keresztül 
segítünk abban, hogy megértsd és átlásd az 
összefüggéseket, valamint megtanulj komplex 
rendszerekben és marketing folyamatokban 
gondolkodni.
A képzés során megszerezheted a Google Ads 
Alapok vizsgát, ami jól mutat majd az önélet-
rajzodban.
Megismerheted az olyan szoftvereket, amelyek 
segítenek a jó marketingeredmények elérésében 
és a big data elemzésében – ilyen például a 
SalesManago CRM és marketing automatizá-
ciós rendszer.
Olyan különleges szabadon választható tár-
gyakkal bővítheted a tudásodat, mint a Di-
rekt marketing, az Influencer marketing, az 
Országmárkázás, a Reklámszöveg- írás vagy a 
Sportmarketing.

A METU oktatói mellett olyan gyakorlati szak-
emberektől tanulhatsz, akik szakmájuk elismert 
képviselői.

Ők is nálunk tanítanak:
Csarnai Marianna, címzetes főiskolai docens, 
a MediaSales ügyvezetője, digitális marketing 
szakértő
Dr. Dér Csaba Dezső PhD, egyetemi docens, 
arts&business szakértő
Duca Andrea, a HD Group ügyvezető
partnere
Dr. Horváth Attila PhD, főiskolai docens, 
e-business menedzsment szakértő, a BIG FISH 
Payment Services Kft. ügyvezető igazgatója
Klausz Melinda, közösségi média specialista, 
a kozossegi-media.com ügyvezetője
Kőszegi András, kommunikációs szakértő, 
az OnBrands vezetője
Dr. Lukács Rita PhD, főiskolai docens, CSR 
szakértő

Képzési idő: 4 félév
Képzési helyszín: Budapest
Állami ösztöndíjas / önköltséges 
Képzés nyelve: magyar vagy angol 
Munkarend: nappali vagy levelező
Megszerezhető végzettség: Okleveles 
közgazdász marketing szakon

Szakvezető: 
Dr. habil. Papp-Váry Árpád 
PhD, az Üzleti, Kommu-
nikációs és Turisztikai Kar 
dékánja, a diákok által 
három alkalommal megvá-
lasztva: „Az év oktatója”, a 
Magyar Marketing Szövetség 
alelnöke

„A METU-ban az intéz-
mény légköre és moder-
nitása fogott meg legin-
kább.”

„A METU-val naprakész
tudást szereztem. 
Szakirány választásánál 
pedig azt tudtam
tanulni, ami igazán ér-
dekel, amivel foglalkozni 
szeretnék hosszútávon, 
amivel önmagam
lehetek.”

Horváth Ádám

Láng Krisztina

METU nagykövet

METU nagykövet
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Master of Business Administration
mesterszak

Mindennapi életünk szinte minden területe 
egy nagy verseny, ahol döntően attól függ 
a siker, hogy mennyire vagyunk képesek 
helytállni. Ehhez megfelelő tudásra, képes-
ségekre és szemléletmódra van szükség, 
melyet nálunk el fogsz tudni sajátítani. Mi 
megtanítjuk Neked, hogy hogyan legyél 
sikeresebb, mint mások!

Ez neked szól: ha a siker érdekében az üzleti 
élet minden területén rugalmasan alkalmazható 
tudást, vezetői kompetenciákat és szemlélet-
módot szeretnél szerezni. Illetve, ha az a terved, 
hogy gyorsabban juss előre a karrieredben és 
jobb fizetést kapj.

„Az MBA szerepe az üzleti világban egy kicsit 
olyan, mint a golf: lehet valaki vezető üzletem-
ber anélkül, hogy valaha is a kezébe vett volna 
egy golfütőt, csak soha nem fogja megtudni, 
mitől sikeresebbek azok a versenytársai, akik 
tagjai valamelyik drága golfklubnak.” 
B. Simon Krisztián,
Junior Príma-díjas újságíró

Pénzügyi specializáció: Ha az üzleti világon 
belül a pénzügy területén szeretnél mélyebb 
ismereteket szerezni, ez a specializáció neked 
való. Elsajátíthatod a vállalatok operatív és 
stratégiai működéséhez szükséges mikro- és 
makroszintű pénzügyi ismereteket.
Főbb tárgyak, ismeretkörök: Vállalatfinanszí-
rozás és pénzügyi stratégiák; Adózás; Nem-
zetközi pénzügyi menedzsment

Menedzsment specializáció: A specializáci-
ón a menedzsment szemlélet kialakításán van 
a fő hangsúly. Megismerheted a vállalat egyes 
funkcionális területeire jellemző folyamatokat 
és azok menedzselésének sajátosságait. Képes 
leszel átlátni és irányítani komplex szervezeti 
egységek és egész szervezetek munkáját.
Főbb tárgyak, ismeretkörök: Üzleti tervezés; 
Interkulturális menedzsment és marketing; 
Üzlet- és versenypolitika; Logisztika – ellátási 
lánc menedzsment

Az egyes specializációk megfelelő létszám 
esetén indulnak el.

Elhelyezkedési lehetőségek:
bármilyen tevékenységi körű (termelő, szolgál-
tató, állami) és méretű (KKV, multinacionális) 
vállalat menedzsereként, saját cég vezetője-
ként, független gazdasági szakértőként

Főbb tárgyak:
Modern vállalati pénzügyek; Pénzügyi elem-
zés; Szervezeti magatartás és vezetés; Emberi 
erőforrás menedzsment-rendszerek; Stratégi-
ai menedzsment; Projektvezetés; Controlling 
rendszerek; Vállalati döntéstámogató rendsze-
rek és módszerek; Vezetői számvitel

Miben egyedi a képzésünk:
Gyakorlatorientált képzésünkön az elméleti 
alapozást követően gyakorlati példákon, eset-
tanulmányok és projektfeladatok megoldásával 
segítjük az összefüggések megértését.
A METU oktatói mellett elismert hazai és nem-
zetközi szakemberektől tanulhatsz.
A képzés során több üzleti szoftver működését 
is elsajátíthatod: Seneca, SAP, Shop Midi 2.0, 
Consumergoods Midi 5.1, Knowledge Mana-
gement 2.1.

Ők is nálunk tanítanak:
Dr. Antoni Alfonz PhD, főiskolai docens
Dr. Horváth Attila PhD, főiskolai docens, 
e-business menedzsment szakértő, a BIG FISH 
Payment Services Kft. ügyvezető igazgatója
Dr. Király Zsolt PhD, egyetemi docens,
business coach, tréner
Dr. Kiss Ferenc PhD, egyetemi docens, tudo-
mányos rektorhelyettes, e-business menedzs-
ment szakértő
Prof. Dr. habil. Noszkay Erzsébet CSc,
professor emerita, változás-és válságmenedzs-
ment szakértő, tudásmenedzsment szakértő
Dr. habil. Széles Zsuzsanna PhD, egyetemi 
docens
Dr. habil. Vásáry Miklós PhD, egyetemi 
docens, EU-szakértő

Képzési idő: 4 félév
Képzési helyszín: Budapest
Állami ösztöndíjas / önköltséges 
Képzés nyelve: magyar vagy angol 
Munkarend: nappali vagy levelező
Megszerezhető végzettség: Okleveles 
közgazdász MBA szakon

Szakvezető:
Erdeiné Dr. habil Kés-
márki-Gally Szilvia PhD, 
főiskolai tanár

„Úgy érzem, hogy az itt 
szerzett naprakész és 
nemzetközi szintű tudás 
mindig is kísérni fog az 
utamon.”

Dániel Arnold
METU nagykövet
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Vállalkozásfejlesztés
mesterszak

A vállalkozások fejlesztése és változási 
folyamatai komplex képességeket igényel-
nek.  A szak hallgatójaként nem csak az in-
nováció elméleti és módszertani ismereteit 
sajátíthatod el, hanem üzleti ismereteidet 
is bővítheted projektvezetési, elemző és 
értékelő módszerekkel, valamint üzleti 
kommunikációs és tárgyalási technikákkal. 
Segítünk megérteni a vállalati gazdálkodás 
összefüggéseit és kölcsönhatásait, hogy 
a hazai vagy a nemzetközi gazdasági élet 
különböző területein közép- vagy felső-
vezetői feladatokat láthass el.

Ez neked szól: ha a gazdaság aktív, innovatív 
vezetője szeretnél lenni, ha gyorsan átlátod az 
összefüggéseket és kevés információ alapján 
is tudsz gyorsan megbízható döntést hozni.

„Nem kérdezheted meg a vásárlókat, hogy mire 
vágynak, mert mire megpróbálod azt megadni 
nekik, már mást akarnak majd.”
Steve Jobs, az Apple egyik alapítója és le-
gendás vezetője

„A legnagyobb kockázat, hogy nem vállalunk 
kockázatot. Egy olyan világban, ami ilyen gyor-
san változik, az egyetlen olyan stratégia, ami 
garantáltan bukáshoz vezet az az, ha nem 
vállalunk kockázatokat.”
Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója és 
tulajdonosa

Elhelyezkedési lehetőségek:
közép- és felsővezetői munkakörök betöltése, 
vezetői, menedzseri beosztások multinacionális 
vállalatoknál, KKV tanácsadó, projektvezetői 
munkakör, üzletfejlesztési munkakör, önálló 
vállalkozások alapítása

Főbb tárgyak:
Vezetői (üzleti) gazdaságtan; Startup vállalko-
zások és innováció menedzsment; Pénzügyi 
elemzés; Stratégiai menedzsment; Projektve-
zetés; Kreatív gazdaság és vállalkozás; Vezetői 
számvitel; Vállalati döntéstámogató rendszerek 
és módszerek; Marketingtervezés és menedzs-
ment; Controlling rendszerek

Gyakorlati és kutatási lehetőségek:
A Menedzsment Műhely keretében különböző 
országos kutatásokba kapcsolódhatsz be, illetve 
iparági megrendelések keretében vizsgálhatod, 
hogy: 

• miként formálja a jövő technológiáit a nagy-
vállalatok és a tudomány műhelyeinek az 
együttműködése;

• hogyan építhető be az innováció a vállalko-
zások mindennapi életébe;

• hogyan inspirálják a kutatási eredmények 
a technológiai fejlesztés stratégiai irányait.

A képzés ideje alatt lehetőséged lesz a kü-
lönböző üzleti lehetőségek kidolgozására és 
megvalósítására, valamint a saját vállalkozásod 
előkészítésére.

Ők is nálunk tanítanak:
Dr. Horváth Attila PhD, főiskolai docens, 
e-business menedzsment szakértő,
a BIG FISH Payment Services Kft. ügyvezető 
igazgatója
Dr. Kiss Ferenc PhD, egyetemi docens, e-busi-
ness menedzsment szakértő
Dr. Krémer András PhD, főiskolai tanár, szer-
vezetfejlesztés, szervezeti mediátor
Prof. Dr. habil. Noszkay Erzsébet CSc, pro-
fessor emerita, változás- és válságmenedzs-
ment szakértő, tudásmenedzsment szakértő
Dr. habil. Papp-Váry Árpád PhD, főiskolai 
tanár, a „márkadoktor”, a Magyar Marketing 
Szövetség alelnöke
Dr. habil. Vásáry Miklós PhD, egyetemi 
docens, EU-szakértő

„Higgyünk az elképzeléseinkben, legyünk a 
legjobbak! Ha hiszünk benne, hogy a saját 
utunkat kell járnunk, és ezt a lehető legna-
gyobb élvezettel kell tennünk, máris sínen 
vagyunk, és senkinek sincs igazán esélye, hogy 
letérítsen erről a pályáról.”
Richard Branson, a Virgin cégcsoport alapí-
tója, az egyik leghíresebb vállalkozó

Képzési idő: 4 félév
Képzési helyszín: Budapest
Állami ösztöndíjas / önköltséges 
Képzés nyelve: magyar vagy angol
Munkarend: nappali vagy levelező
Megszerezhető végzettség: Okleveles 
közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon

Szakvezető:
Dr. Huzdik Katalin PhD, 
egyetemi docens

„A Metropolitan Egyetem 
közössége számomra 
azért fontos, mert na-
gyon sokféle emberrel 
ismerkedhetek meg. Egy 
adott problémára, témá-
ra az összejövetelek so-
rán olyan szempontokból 
nyerek rálátást, amikre 
magamtól nem is gon-
dolnék. Így sokkal nyi-
tottabbá váltam a világra, 
és sokkal érdekesebben 
látom. Szerintem az a 
METU legnagyobb előnye, 
hogy a két véglet, az üzle-
ti karon tanulók, akik csak 
a számokban élnek és a 
művészek, akik érzések-
ből léteznek, összetalál-
kozhatnak.”

Tőzsér Ádám
METU nagykövet
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Vezetés és szervezés
mesterszak

Egy szervezetet vezetni kiemelkedően ösz-
szetett feladat, legyen szó kisvállalkozásról 
vagy a közszféra hatalmas intézményeiről. 
Ami mindegyikben közös, hogy magas 
szinten kell elemezni, tervezni, irányítani, 
a konfliktusokat megoldani, döntéseket 
hozni és a munkafolyamatokat fenntartani, 
azaz vezetőként viselkedni. Ezt a szemléle-
tet oktatjuk, hogy a legmagasabb szinten 
megálld a helyedet az üzleti tanácsadás va-
lamennyi területén, a szervezeti mediátori 
hivatásgyakorlásban, vagy kontrollerként, 
vagy éppen különböző méretű szervezetek 
vezetőjeként.

Ez neked szól: ha a kihívások embere vagy, kre-
atív, problémamegoldó, jó tárgyaló, törekszel az 
innovációra. Várjuk jelentkezésedet, ha kitartó 
vagy, elkötelezett, alkalmas az együttműködésre. 
Segíts megoldani a vezetők feladatait, az em-
berek és szervezetek vitás helyzeteit hatékony 
és békés módszerekkel!

nácsadói Osztály Tanácsadói Műhely prog-
ramjai,

• Magyar Tudományos Akadémia Tudásme-
nedzsment Munkabizottság munkái

    és rendezvényei,
• Országos Mediációs Egyesület konferenciái 

és szakmai programjai

Ők is nálunk tanítanak:
Csákvári Péter, vezetési tanácsadás mester-
szintű szakértője
Dr. Gulyás Kálmán, mediátor szakértő
Dr. Krémer András PhD, főiskolai tanár, 
mediátor
Móriczné Zvornik Csilla, vezetési és HR ta-
nácsadó, coach, mediátor
Prof. Dr. habil Noszkay Erzsébet CSc, pro-
fessor emerita, tudásmenedzsment és válság-
menedzsment szakértő

Partnereink:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
MTA GB – Tudásmenedzsment és Kommuni-
kációmenedzsment Munkabizottságok
Országos Mediációs Egyesület
Változás- és Válságmenedzserek Országos 
Egyesülete

Szervezeti mediátor specializáció: A szerve-
zeti mediátorok üzleti és más vitás helyzeteket 
oldanak meg eredményesen (bírósági pereske-
dés, romboló vita nélkül). Végzett hallgatóink 
visszajelzései szerint vezetői tevékenységük 
hatékonysága jelentősen javult az itt elsajátított 
szervezetfejlesztési technikákkal és konfliktus-
kezelési módszerekkel. Ha már vezető vagy, 
vagy azzá szeretnél válni, javasoljuk számodra 
ezt a specializációt. Végzettjeink bekerülhet-
nek az Igazságügyi Minisztérium közvetítői 
(mediátori) névjegyzékébe.

Üzletviteli tanácsadás specializáció: Ma-
gyarországon és az EU-ban is egyedülálló lehe-
tőségként két szemeszteren át a gyakorlatban 
(szervezeti terepen), tanácsadói projektben 
vehetsz részt. A specializáció sikeres elvégzé-
se és tanácsadói projektekben való részvétel 
esetén a diploma mellé a tanácsadói szakma 

„Minősített junior üzletviteli tanácsadó” („Qu-

alified Junior Business Consultant”) szakmai 
rangfokozatát is megkaphatod a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara Tanácsadói Osz-
tályától.

Kontrolling és teljesítménymenedzsment 
specializáció: A specializáció biztosítja, hogy 
megfelelő folyamat- és rendszerszemlélettel 
rendelkezz, a legkorszerűbb információtech-
nológiai támogatásokat sajátíthasd el. A prob-
lémák felismerése, elemzése és értékelése 
segítségével megtalálhatod az üzleti szektor 
minden területén lehető legjobb gyakorlatot 
mind kontrollerként, mind vezetőként.

Az egyes specializációk megfelelő létszám 
esetén indulnak el.

Elhelyezkedési lehetőségek:
szervezeti viták szakértőjeként, üzletember-
ként, saját cég vezetőjeként, vállalati vezető-
ként, projektmenedzserként, üzletviteli tanács-
adóként, kontrollerként hazai és nemzetközi 
vállalatoknál

Főbb tárgyak:
Menedzsment modellek és rendszerek; Vezetői 
(üzleti) gazdaságtan; Szervezeti magatartás és 
vezetés; Vállalati döntéstámogató rendszerek 
és módszerek; Stratégiai menedzsment; In-
nováció- és tudásmenedzsment; Controlling 
rendszerek; Marketing- és kommunikációme-
nedzsment; Tárgyalástechnikák és konfliktus- 
menedzsment

Gyakorlati és kutatási lehetőségek:
A szak hallgatójaként megismerheted a veze-
tés és szervezés üzleti és kutatási gyakorlatát. 
Bekapcsolódhatsz a szak mellett működő mű-
helyek magas színvonalú programjaiba, kutatá-
saiba, ami alapot jelenthet a további fejlődéshez, 
karrierhez is. Ilyen partnerek és lehetőségek 
többek között:
• Metropolitan Vezetés - Szervezéstudományi 

és Üzletviteli Tanácsadási Tudásközpont,
• Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Ta-

Képzési idő: 4 félév
Képzési helyszín: Budapest
Állami ösztöndíjas / önköltséges 
Képzés nyelve: magyar vagy angol
Munkarend: nappali vagy levelező
Megszerezhető végzettség: Okleveles 
közgazdász vezetés és szervezés szakon

Szakvezető:
Dr. Ilyés Csaba PhD,
egyetemi docens

„Azt ajánlom a felvéte-
lizőknek, hogy keressetek 
egy célt, amit el akartok 
érni, ami érdekel benne-
teket és szeretitek csinál-
ni, akkor sokkal könnyebb 
szakot választani. Illetve, 
hogy legyetek nyitottak 
minden lehetőségre!”

Horváth Gergő
METU nagykövet
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Turizmus–menedzsment
mesterszak

A turizmus-menedzsment képzés nem csak 
a turizmusipar jelenlegi, hanem jövőbeni 
kihívásaira is felkészít. E szakon kifejezet-
ten olyan összetett feladatokkal és kérdé-
sekkel találkozhatsz, amelyek közelebb 
visznek ahhoz, hogy megismerd a deszti-
náció- és örökségmenedzsment, illetve a 
kreatív élménymenedzsment nemzetközi 
szinten alkalmazott eszközrendszerét és 
stratégiai szemléletét. Oktatóink között 
olyan szakemberekkel ismerkedhetsz meg, 
akik a teoretikus ismeretek mellett a szak-
ma gyakorlati kérdéseire is nagy rálátással 
rendelkeznek, és neked a legjobb nem-
zetközi gyakorlatokat mutatják be, veled 
együtt azokat elemzik és értékelik.

Ez neked szól: ha érdekelnek az élménygaz-
daság kreatív kihívásai, stratégiai szemléletben 
szeretsz gondolkodni, szeretsz ötleteket gyűjteni 
és azokat megvalósítani, valamint a települési/
térségi turisztikai menedzsment (TDM), vagy 
az örökségek menedzsmentje a célod. Legyél 
nyitott és szeresd a kihívásokat, mert ez egy 
izgalmas és komoly feladat lesz!

Dr. Bassa Lia, a magyar világörökségi
helyszínek egyik előterjesztője, az UNESCO vi-
lágörökség-oktatás nemzetközi szinten ismert 
szakértője, turizmus és világörökségi szakértő
Bódis Gábor, arculat- és márkaszakértő, a 
Hungary Next Ország-márka-műhely alapítója, 
a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. korábbi 
ügyfél-kommunikációs vezetője
Dr. Hinek Mátyás PhD, főiskolai tanár, tu-
risztikai és területfejlesztési tanácsadó, pro-
jektvezető
Dr. Melanie Smith PhD, egyetemi docens, 
az angol nyelvű program szakvezetője, az As-
sociation for Tourism and Leisure Education 
korábbi elnöke kiemelkedő hazai desztinációk 
vezetői

A szak orientációja:
Kreatív élménymenedzsment (magyar nyel-
ven), Creative Experience Management (angol 
nyelven): A hazai piacon egyedülálló mester-
szakunk olyan ismereteket ad át, amelyek se-
gítenek megérteni a kreatív iparágak termé-
szetét, menedzsmentjének egyedi jellemzőit. A 
kreatív ipar tapasztalataira építve a turisztikai 

desztinációk és létesítmények élményterve-
zés, -teremtés és -menedzsment kérdéseire 
és módszertanára koncentrálunk. Kiemelt 
figyelmet fordítunk a turizmus és kulturális 
iparágak fejlesztési, menedzsment dimenzió-
ira, valamint a kreatív megközelítések, kreatív 
gondolkodás fejlesztésére. A szak egyedülálló 
az UNESCO UNITWIN hálózatának védjegye 
és a nemzetközi, piaci szemlélet központisága 
miatt, hazánkban egyetlenként teszi lehetővé 
ilyen komplex tudás elsajátítását.

Elhelyezkedési lehetőségek:
tanácsadóként/vezetőként desztinációme-
nedzsment szervezeteknél, örökségmenedzs-
menttel foglalkozó szervezetek vezetőjeként, 
turisztikai kis- és középvállalatok vezetőjeként, 
termáldesztinációk és szolgáltatók vezetője-
ként, tanácsadóként a turizmus állami irányí-
tásában

Főbb tárgyak:
Kreatív élménytervezés; Turisztikai desztináció- 
és örökségmenedzsment; Kreatív gazdaság 
és vállalkozás; Gyógy- és wellness turizmus; 
Kreatív városfejlesztés; Az UNESCO és a vi-
lágörökség-menedzsment; IKT és kreatív 
média; Fenntartható tervezés és fejlesztés; 
Kulturális, kreatív és örökségturizmus; Kuta-
tásmódszertan (SPSS szoftver)

Ők is nálunk tanítanak:
Dr. Behringer Zsuzsanna, főiskolai docens, 
a Magyar Turizmus ZRt. korábbi kutatási igaz-
gatója

Képzési idő: 4 félév
Képzési helyszín: Budapest 
Állami ösztöndíjas / önköltséges
Képzés nyelve: magyar vagy angol
Munkarend: nappali vagy levelező
Megszerezhető végzettség: Okleveles 
közgazdász turizmusmenedzsment 
szakon

Szakvezető:
Dr. Kulcsár Noémi PhD, 
egyetemi docens

„Az évek folyamán fontos 
élménnyé vált számomra, 
hogy angolul hallgatom az 
óráimat. Az, hogy eddig 
sikeresen tudtam telje-
síteni a tárgyaimat más 
nyelven, az egy igencsak 
meghatározó része lett az 
életemnek és büszkeség-
gel tölt el.”

Vanczó Nikolett
METU nagykövet
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Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
mesterszak

A 21. században a globalizáció miatt a világ 
egyre kisebbé vált, ezzel együtt a gazdasági 
folyamatok egyre szorosabban fonódnak 
össze. Ezért egyre több olyan közgazdászra 
van szükség, aki el tud igazodni a nemzetközi 
üzleti környezetben. Aki képes értelmezni 
a folyamatosan változó környezetet és fe-
lelősségteljes döntések tud hozni munkája 
során. A METU-n felkészítünk arra, hogy 
átlásd a változó világ aktuális gazdasági 
kérdéseit és ki tudd használni az ezekből 
adódó lehetőségeket.

Ez neked szól: ha a nemzetközi gazdaság, pénzügyi 
világ iránt érdeklődsz, és többet akarsz tudni a 
világ egyre jobban összekapcsolódó elemeiről! 
Nálunk nemzetközi környezetben használható 
tudást szerezhetsz álmaid megvalósításához.

Specializációk:
• Nemzetközi pénzügy specializáció
• Nemzetközi menedzsment specializáció

Az egyes specializációk megfelelő létszám 
esetén indulnak el.

Elhelyezkedési lehetőségek:
• Szakértőként, elemzőként, döntés előkészí-

tőként vagy döntéshozóként
• nemzetközi területen tevékenykedő hazai 

és külföldi vállalatoknál,
• hazai és nemzetközi gazdasági és politikai 

intézményeknél, szervezeteknél,
• állami szerveknél, gazdasági és diplomáciai 

szervezeteknél

Főbb tantárgyak:
Haladó nemzetközi gazdaságtan, Európai in-
tegráció gazdaságtana, Modern közgazdasági 
ismeretek, Nemzetközi vállalatgazdaságtan, 
Interkulturális menedzsment és marketing, 
Nemzetközi kereskedelem, Nemzetközi fejlődés 
és fejlesztés, Nemzetközi gazdasági jog, Nem-
zetközi stratégiai menedzsment , Nemzetközi 
pénzügyi menedzsment

A képzés során kiemelt szerepet kap:
Segítjük hallgatóinkat abban, hogy minél szé-
lesebb nyelvismerettel és gyakorlati tapaszta-
lattal léphessenek a munkaerő-piacra.
A gyakorlati ismeretek erősítése érdekében 
szorosan együttműködünk a TATA Consul-
tancy Services Budapesten működő multina-
cionális szolgáltató vállalattal, valamint más, 
a nemzetközi üzleti környezetben megjelenő 
partnerekkel.

Ők is nálunk tanítanak:
Erdeiné Dr. habil Késmárki-Gally Szilvia 
PhD, főiskolai tanár
Dr. Friedmann Viktor, főiskolai docens, Kí-
na-szakértő
Dr. Kiss Ferenc PhD, egyetemi docens, tudo-
mányos rektorhelyettes, vállalati informatikai 
szakértő
Dr. habil. Széles Zsuzsanna PhD, egyetemi 
docens, mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, 
pénzügyi-számvitel szakellenőr, a Magyar Ér-
tékelemzők Társaságának alelnöke

Képzési idő: 4 félév
Képzési helyszín: Budapest 
Állami ösztöndíjas / önköltséges
Képzés nyelve: magyar vagy angol 
Munkarend: nappali vagy levelező
Megszerezhető végzettség: Okleveles 
közgazdász, nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás szakon

Szakvezető:
Dr. habil. Vásáry Miklós 
PhD, egyetemi docens

„Az a jó a METU-ban, hogy 
a való életben is fel tud-
juk használni, amit tanu-
lunk, nagyon gyakorlatias 
az oktatás. Természete-
sen itt is vannak alapozó 
elméleti tárgyak, viszont 
ott is azokra a fontos 
dolgokra koncentrálunk, 
amiket a későbbi években 
is hasznosítani tudunk.”

Szalai Ferenc
METU nagykövet
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A METU-n IGEN!

Egy egyetem,
számtalan út?
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egy szakterületen való speciális
tudás megszerzéséhez
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Szakirányú
továbbképzések

A szakirányú továbbképzéseink (másoddip-
lomás képzések) olyan, a meglévőnél ma-
gasabb szintű felsőfokú végzettséget nem 
biztosító, levelező munkarendű képzések, 
amelyre alap- vagy mesterképzés után, 
egyetemi vagy főiskolai szintű végzettsé-
get biztosító oklevéllel lehet jelentkezni.

Neked ajánljuk ezt a képzési formát: 
• ha már van diplomád és frissíteni, bővíteni 

akarod ismereteidet, képességeidet, illetve 
szakterületeden belül szeretnél egy-egy 
speciális területen elmélyedni. 

• ha karrierváltáson gondolkodsz, vagy sze-
retnél magasabb pozíciót betölteni, vagy ha 
épp most térsz vissza a munkaerő-piacra, 

• ha egyszerűen csak szeretsz tanulni és folya-
matosan fejlődni, új kihívásokkal találkozni. 

Miért érdemes nálunk szakirányú tovább-
képzést választani? Mert:
• egyedülálló képzéseinken a szakma legjobb-

jaitól tanulhatsz,
• megismerheted a legfrissebb szakmai tren-

deket,
• már a képzés alatt is építheted, bővítheted 

szakmai kapcsolataidat.
• munka mellett is végezheted,
• gyakorlatorientált képzéseinken valós, a 

munkaerő-piacon keresett szakmai tudást 
kapsz.

Az üzlet, kommunikáció és turizmus terü-
letén az alábbi szakokat kínáljuk: 
Business- és team coach
Executive MBA – public relations
Executive MBA – stratégiai marketing
Executive MBA digitális marketing
Executive MBA for IT
Executive MBA – turnaround menedzsment
Kompetencia-fejlesztő tréner
Mediátor – alternatív vitarendezés
OD – szervezetfejlesztési szaktanácsadó
Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszer-
vező
Transzformációs HR szaktanácsadó

Jelentkezési határidő: 
2019/20. tavaszi félévre: 2020. február 10.
2020/21 őszi félév: 2020. szeptember 10. 

Már a képzés megkezdése előtt új ismerettel 
gazdagodhatsz, illetve személyesen is meg-
ismerheted szakvezetőinket, oktatóinkat, ha 
részt veszel a képzések kapcsán szervezett 
különböző eseményeinken - nyílt órák, nyílt 
nap és egyéb szakmai rendezvények, melyek-
ről rendszeresen tájékoztatjuk a hírlevelünk 
olvasóit. 

A képzések bővebb  leírását, tervezett indulá-
sát és további részleteket a metu.hu oldalon 
találsz!

„Mindig találtam a kérdé-
seimre válaszokat: vagy 
a különféle egyetemi 
műhelyeknél, ahol ext-
ra aktivitást végezhetek, 
vagy az oktatóknál, akik 
rávezettek a válaszokra 
közvetlen hozzáállásuk-
kal, szakértelmükkel.”

Faragó Péter György
METU nagykövet



3332

EMBERI ERŐFORRÁS TANÁCSADÓ

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:
• andragógia és közösségszervező alapképzési szak,
• továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 

törvény szerinti főiskolai szintű:
• művelődésszervező alapképzési szak,
• személyügyi szervező alapképzési szak,
• munkavállalási tanácsadó alapképzési szak,

Bölcsészettudomány képzési területről:
• a pedagógia alapképzési szak,
• a pszichológia alapképzési szak,

Gazdaságtudományok képzési területről:
• az emberi erőforrások alapképzési szak,

Társadalomtudomány képzési területről:
• a szociológia alapképzési szak,
• a politológia alapképzési szak,
• az informatikus könyvtáros alapképzési szak,
• a kulturális antropológia alapképzési szak,
• a pedagógusi képzési terület alapképzési szakjai.
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.
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi 
tanulmányok szerint szükséges kreditek száma 
összesen 30 kredit az alábbi területekről:
• bölcsészettudomány (pedagógia, pszichológia, 

filozófia, etika);
• felnőttképzési ismeretek,
• kommunikációtudomány, kommunikációfejlesztés;
• informatika, könyvtárismeret;
• társadalomtudomány (társadalomismeret, szociológia, 

antropológia, politológia);
• gazdasági és jogi ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a 
hallgató a korábbi tanulmányai alapján az előzőkből 
legalább 15 kredittel rendelkezzen. A hiányzó 
krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell 
szereznie.
 

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY

a.) Teljes kreditérték beszámításával figyelembe 
vehető alapképzési szakok:     
• kommunikáció- és médiatudomány alapszak (BA)     
• egyetemi szintű kommunikáció szak

b.) Meghatározott kreditek teljesítésével számításba 
vehető szakok:
bölcsészet tudományi és társadalomtudományi képzési 
területek. A jelentkezéshez legalább 30 kredittel kell 
rendelkezni az alábbi ismeretkörökből:
• társadalomtudományi    
• kommunikáció- és médiatudományi ismeret.        

c.) Az összes többi Bologna- és nem Bologna-rendszerű 
főiskolai és egyetemi szakon végzett hallgatók akkor 
jelentkezhetnek, ha legalább 30 kredittel rendelkeznek 
az alábbi ismeretkörökből:
• a kommunikációelmélet alapjai
• médiarendszerek, médiaszabályozás     
• a társadalomkutatás módszerei     
• társadalomtörténet 
• továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó 

alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 
1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy 
egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a 
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 
kreditátvételi bizottsága elfogad.

 

ELFOGADOTT ALAPSZAKOK LISTÁJA
MARKETING

Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe:
a gazdaságtudományok képzési területről:
• gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak,
• pénzügy és számvitel alapképzési szak,
• nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak,
• kereskedelem és marketing alapképzési szak.
műszaki képzési területről:
• műszaki menedzser alapképzési szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 
számításba vehető: a gazdaságtudományok képzési 
területről:
• emberi erőforrások alapképzési szak,
• turizmus-vendéglátás alapképzési szak,
• alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak,
• gazdaságelemzés alapképzési szak,
• közszolgálati alapképzési szak,
• üzleti szakoktató alapképzési szak.
Továbbá figyelembe vehetők: 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.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális 
kreditek száma legalább 30 kredit az alábbi területekről:
• módszertani ismeretek (matematika, statisztika, 

informatika) területéről 8-12 kredit;
• elméleti közgazdaságtani ismeretek (mikro- és 

makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, regionális 
gazdaságtan, gazdaságtörténet) területéről 8-12 kredit;

• üzleti szakmai ismeretek (vállalatgazdaságtan, vállalati 
pénzügy, marketing, számvitel, vezetés-szervezés, 
emberi erőforrás) területéről 10-14 kredit.

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

a) Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vezető 
alapképzési szakok:
• a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési 

szakjai,
• továbbá a műszaki képzési területről a műszaki 

menedzser,
• az agrár képzési területről a vidékfejlesztési 

agrármérnöki,

• az informatikus képzési területről a 
gazdaságinformatikus,

• valamint az orvos-egészségtudomány képzési területről 
az egészségügyi szervező alapképzési szak.

b) Figyelembe vehetők továbbá:
Azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve 
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 
főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, 
amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 
kreditátviteli bizottsága elfogad. 

Az a., b. pontban felsorolt szakok esetében szükséges 
előtanulmányok:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
- nemzeti felsőoktatási törvényben meghatározott 
- összevetése alapján elismerhető legyen legalább 
60 kredit a korábbi tanulmányaid szerint az alábbi 
ismeretkörökben:
• módszertani ismeretek (matematika, statisztika, 

informatika) területéről 15 kredit;
• közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, 

nemzetközi gazdaságtan, környezet- gazdaságtan, 
gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-
elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, 
ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi 
gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, 
közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit;

• üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügytan, 
gazdasági jog, döntéselmélet és módszertan, üzleti 
etika, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit;

• társadalomtudományi ismeretek (Európai 
Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, 
gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) 
területéről 10 kredit;

• szakmai ismeretek (szervezeti viselkedés, számvitel, 
vállalati pénzügyek, marketing, termelésmenedzsment, 
vezetés és szervezés, kontrolling stratégiai tervezés, 
emberi erőforrás menedzsment) területéről 15 kredit.

A hiányzó krediteket a mesterképzéssel párhuzamosan, a 
felvételtől számított 2 féléven belül a METU tanulmányi 
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint van 
lehetőséged megszerezni.

A képzésre való jelentkezés feltétele alapszakos 
diplomával legalább 3, mesterszakos diplomával legalább 
2 éves szakmai, vezetői gyakorlat.
 

Fe
lv

ét
el

i i
nf

or
m

ác
ió

k



3534

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:
• nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak.

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 
számításba vehető:
• a gazdaságtudományok képzési területről:
• gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak,
• emberi erőforrások alapképzési szak,
• kereskedelem és marketing alapképzési szak,
• pénzügy és számvitel alapképzési szak,
• turizmus-vendéglátás alapképzési szak,
• üzleti szakoktató alapképzési szak,
• alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak,
• gazdaságelemzés alapképzési szak,
• közszolgálati alapképzési szak,
társadalomtudomány képzési területről:
• nemzetközi tanulmányok alapképzési szak.

Továbbá figyelembe vehetők: azok az alapképzési és 
mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 
1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai alapképzési 
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául 
szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási 
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való 
belépéshez szükséges minimális kreditek száma 45 
kredit az alábbi területekről:
• közgazdasági és módszertani ismeretek (mikro- 

és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, 
gazdaságelmélet, közgazdaság-elmélettörténet, 
gazdaságpolitika, matematika, statisztika, 
informatika) területéről legalább 18 kredit;

• üzleti alapismeretek (pénzügytan, vállalati pénzügyek, 
vállalati gazdaságtan, marketing, számvitel, vezetés 
és szervezés, emberi erőforrás gazdálkodás) 
területéről legalább 12 kredit;

• szakmai ismeretek területéről legalább 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a 
hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt 
területeken legalább 15 kredittel rendelkezzen. A 
mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 
meghatározottak szerint kell megszerezni.
 

TURIZMUS-MENEDZSMENT 

a. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető 
alapképzési szakok: 
• turizmus-vendéglátás alapképzési szak
• idegenforgalmi és szálloda szak (régi képzési rendszer 

szerint)
• vendéglátó és szálloda szak (régi képzési rendszer 

szerint

b. Amennyiben nem az 1. pontban felsorolt szakokon 
végzett, a bemenethez meghatározott kreditek 
teljesítésével elsősorban számításba vehető 
alapképzési szakok: 
• gazdálkodási és menedzsment
• emberi erőforrások
• kereskedelem és marketing
• nemzetközi gazdálkodás
• pénzügy és számvitel
• üzleti szakoktató
• alkalmazott közgazdaságtan
• gazdaságelemzés
• közszolgálati
 
c. Figyelembe vehetők továbbá:
Azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési 
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi 
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit 
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 
kreditátviteli bizottsága elfogad.
A Turizmus-menedzsment mesterszakra történő 
jelentkezés esetén 60 kredit ismerhető el.
Amennyiben a jelentkező a kreditelismerés során 60 
kreditnél kevesebb, de legalább 30 kreditet szerez, 
a hiányzó ismereteket (és ahhoz tartozó kreditek) 
– a sikeres felvételt követően – a mesterképzéssel 
párhuzamosan, az első két félév során kell 
megszereznie.
 

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS
 
a. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető 
alapképzési szakok:
• gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak
• nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak

b. Amennyiben nem az 1. pontban felsorolt szakokon 
végzett, a bemenethez meghatározott kreditek 
teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok:
• alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak
• gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés 

alapképzési szak
• közszolgálati alapképzési szak
• kereskedelem és marketing alapképzési szak
• emberi erőforrások alapképzési szak
• pénzügy és számvitel alapképzési szak
• turizmus-vendéglátás alapképzési szak
• üzleti szakoktató alapképzési szak

c. Figyelembe vehetők továbbá:
Azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve 
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 
főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, 
amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 
kreditátviteli bizottsága elfogad.
 

VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS

a.) Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető 
alapképzési szakok:
• a gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak.

b.) Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 
számításba vehető alapképzési szakok:
• kereskedelem és marketing
• nemzetközi gazdálkodás
• pénzügyi - számviteli
• turizmus-vendéglátás
• alkalmazott közgazdaságtan
• humánerőforrás menedzser
• gazdaságelemzés
• üzleti szakoktató
• közszolgálati

c.)Továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó 
alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. 
évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetem szintű 
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának 
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a 
felsőoktatási intézmény kreditátvételi bizottsága elfogad.
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Felvételi információs iroda:
+361 273 2419
felveteli@metropolitan.hu
metu.hu/felveteli


