
RÖVID TÁJÉKOZTATÓ A II. ÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE 
A GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPSZAK  

SZAKIRÁNYAIRÓL 
 
Egy-egy szakirány minimum 25 elfogadott jelentkező esetén indul. A szakirányi maximális 
létszám - a szakirányvezetőkkel való egyeztetést követően - a szakvezető által kerül megha-
tározásra, de legfeljebb 50 fő.  
Szakirányi tanulmányok megkezdésének feltétele, hogy a hallgató a mintatanterv 1-4. félévé-
ből minimum 80 kreditet teljesítsen, melyből:  

- 50 kredit a szak által évfolyam szinten kötelező tantárgyakból (úm.: Gazdasági matema-
tika I-II., Informatika alapjai, Statisztika I-II., Mikroökonómia, Makroökonómia, 
Vállalatgazdaságtan, Marketing, Vezetés és szervezés alapjai, Számvitel alapjai); 

- 0-15 kredit az adott szakirány által előírt tantárgyakból+, melyek az egyes 
szakirányoknál a következők:  

- Ellátási lánc menedzsment szakirányon: Logisztika; 
- Marketing szakirányon: Marketingmenedzsment; 
- Üzleti informatika szakirányon: Adatbáziskezelés és vállalati információs rend-

szerek; 
- Üzletviteli menedzser szakirányon: Általános és gazdasági jogi ismeretek; 
- Vállalati pénzügy szakirányon: Pénzügytan, valamint Vállalati pénzügyek. 

- 15-30 kredit a fentieken kívül (a mintatanterv 1-4. félévéből) bármelyik. 
(+ Amennyiben egy szakirány nem írt elő tantárgyi előkövetelményt, akkor a hallgató 
ezt a kreditmennyiséget (a fenti 50 krediten túl), a mintatanterv 1-4. félévéből bármely 
tantárgyakkal teljesítheti.) 

Indokolt esetben a hallgató (írásbeli kérelem benyújtása mellett) engedélyt kaphat a szakirá-
nyának megváltoztatására. A szakirányváltás feltételei: az új szakirány választásához szüksé-
ges kreditek teljesítése, az új szakirány fogadókészsége, a régi szakirányról való elengedés. (A 
szakirányról való elengedésnél a szakirány működésének minimális létszámát meg kell 
tartani.)  
 
A szakirányok rövid bemutatása: 
 
Üzletviteli menedzser szakirány (szakirányvezető: Prof. Dr. Illés Bálint Csaba egyetemi tanár) 
A szakirányon a hallgatók a vállalatok irányításához, vezetéséhez szükséges általános 
menedzseri ismeretek (szervezetfejlesztés, humánerőforrás gazdálkodás, termelés és szolgál-
tatás-, stratégiai menedzsment stb.) mellett és azokra építve további, az eredményes üzletvitelt 
segítő speciális ismereteket (minőségmenedzsment, biztosítási ismeretek, E-business, projekt-
menedzsment, változás- és válságmenedzsment stb.) sajátíthatnak el. Az elméleti, módszertani 
és gyakorlati ismeretek együttes birtokában a szakirányt sikeresen elvégzők képessé válnak a 
vállalkozások általános irányítási feladatainak ellátására, továbbá képesek lesznek kreatívan 
viszonyulni a vállalat bármely rész-, illetve funkcionális területén a problémák megoldásához. 
 
ÜVM sz.i. szakirányos tárgyai  
5. félév:  
1. Minőségmenedzsment alapjai (K)   
2. Projektmenedzsment (K)    
3. E-business (Kv) vagy    
    Kisvállalkozások finanszírozási specialitásai (Kv)  
  



6. félév: 
1. Biztosítási ismeretek (K)    
2. Változás- és válságmenedzsment (K)  
3. Vállalati adózás (Kv) vagy 
    Vállalati pénzügyi döntések alapjai (Kv)  
 
Ellátási lánc menedzsment szakirány (szakirányvezető: Dr. Fodor Zita egyetemi docens) 
A szakirány célja az integrált logisztika menedzsment, azaz a vállalati áru- és információ-
áramláshoz kapcsolódó tudományos alapismeretek megszerzése után, erre építve, az oktatás 
minőségileg új fázisában, a hallgatók megismerik az ellátási láncok és hálózatok „teljes” 
logisztikai rendszerét. Ezzel képessé válnak a logisztikai folyamatok komplex átlátására, 
valamint az alapvető vállalati logisztikai és ellátási láncbeli vezetői döntések meghozatalára. 
A szakirány interdiszciplináris jellegéből eredően tárgyalja a kapcsolódó, (E-business, 
vállalati stratégiai szövetségek stb.) kérdéseket is. 
 
ELM sz.i. szakirányos tárgyai  
5. félév:  
1. Készletgazdálkodás (K)  
2. Marketinglogisztika (K)  
3. Projektmenedzsment (Kv)   vagy 
    E-business (Kv)   
  
6. félév: 
1. Hulladékgazdálkodás  
2. Szállítmányozás   
3. Biztosítási ismeretek   vagy 
    Csomagolás   
 
Vállalati pénzügy szakirány (szakirányvezető: Dr. Tangl Anita egyetemi docens) 
A szakirányi képzés célja olyan pénzügyi-számviteli szakemberek képzése, akik képesek a 
vállalkozások keretében a számviteli, ügyviteli információs rendszer vezetésének átlátására, 
az éves beszámoló készítésében, elemzésében és értékelésében érdemi munka végzésére, a 
pénzügyi rendszer megszervezésében és működésének irányításában aktív közreműködésre, a 
finanszírozási döntések előkészítésére, egyes belső ellenőrzési munkák elvégzésére. A 
szakirányos hallgatók képessé válnak a vállalkozások pénzügyi területeinek középszintű 
irányítására.   
 
VP sz.i. szakirányos tárgyai  
5. félév:  
1. Pénzügymenedzsment alapjai (K)   
2. Számvitelszervezés (K)    
3. Projektmenedzsment (Kv)    vagy 
    Kisvállalkozások finanszírozási specialitásai (Kv)  
  
6. félév:  
1. Vállalati adózás (K)   
2. Pénzügyi számvitel (K)   
3. Ellenőrzési alapok (Kv)   vagy 
   Biztosítási ismeretek (Kv)   
 



A szakirányra való jelentkezés módja: 
 
A szakirányra való jelentkezést személyesen vagy e-mail-ben az évfolyam tanulmányi előadó-
jánál kell megtenni. A három lehetséges szakirányból kettőt kell választani, megjelölve az 
első, illetve a második helyen választani szándékolt szakirányt. 
A szakirány választást legkésőbb 2017. április 30-ig lehet megtenni. 
A határidőig szakirányt nem választó hallgatókat a szakvezető fogja szakirányhoz rendelni. 
A KT korábbi döntése alapján, egy szakon (minden képzési helyet, illetve tagozatot figye-
lembe véve) maximálisan 2 szakirány indulhat, így a 2017/18. tanév őszi félévében a GM 
alapszakon is maximum 2 szakirány indítható el. 
  
A szakirány választásról a döntés 2017. május 10-ig fog megtörténni, melyről a tanulmányi 
felelősnél lehet érdeklődni, illetve szakirányos hallgatói lista az évfolyam e-mail címére is 
eljuttatásra kerül. 
A döntés az előző félévi eredmények, nyelvvizsgák megléte, esetleges TDK munka alapján 
történik. 
 
A szakirányos tantárgyak oktatása az 5. félévtől, azaz a 2017. év őszi félévétől kezdődik. 
 
A szakirány választásával kapcsolatosan további információkért személyesen vagy a 
következő elérhetőségeken a szakvezetőhöz lehet fordulni:  

- e-mail: Illes.B.Csaba@gtk.szie.hu 
- telefon: +36-28-522-000/ 2009. 

 
Gödöllő, 2017. február 28. 
 
 

Prof. Dr. Illés Bálint Csaba 
egyetemi tanár, szakvezető 


