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Alapvető jellemzők 
 

A szak Képzési és Kimeneti Követelményei 
 

1. A mesterképzési szak megnevezése: közgazdasági elemző (Economic Analysis) 

 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése:  

- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)  

- szakképzettség: okleveles közgazdasági elemző  

-  a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economic Analyst  

 

3. Képzési terület: gazdaságtudomány  

 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: alkalmazott közgazdaságtan, 

gazdaságelemzés vagy közszolgálati alapképzési szakok.  

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 

vehető szakok: gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi 

erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti 

szakoktató alapképzési szakok.  

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: 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.  

 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév  

 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit  

6.2. Alapozó és szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 50-70 kredit;  

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 35-50 kredit;  

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;  

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 12 kredit;  

6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 20 %.  

 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  

A képzés célja magas szintű közgazdaságtudományi műveltséggel, az európai és világpiacon 

versenyképes tudással rendelkező szakemberek képzése, akik elméleti és módszertani 

ismereteik birtokában képesek önálló, kreatív, közgazdász szemléletű gondolkodásra, 

alkalmazott közgazdaságtudományi elemzések és kutatás végzésére az akadémiai, állami és 

magánszférában, és megfelelő alapokkal rendelkeznek esetleges közgazdaságtudományi 

doktori képzés folytatásához is.  

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:  

– mikroökonómia közgazdaságtani fogalmi keretét,  

– a közgazdaságtanban használt matematikai módszereket,  

– makroökonómiai problémákat és modelleket,  

– az ökonometria alapjainak elméletét és gyakorlatát,  

– a számítógépes elemzésben alkalmazói szintű ismereteit,  

– tágabb értelemben vett kutatás-módszertani ismereteket,  

– behatóbban egyes közgazdaságtani területek,  

– a tudományos és elemzői munkához szükséges, problémamegoldó technikákat,  



2 

 

– a szakmai-etikai normákat és azok alkalmazását.  

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  

– társadalmi és üzleti problémák közgazdasági szempontú megközelítésére,  

– adott kérdéskörök elemzésére, a problémák megfogalmazására,  

– közgazdasági érvelések egyszerű formalizálására,  

– mérési problémák formalizálására és mérési modellé alakítására,  

– önálló elméleti és empirikus elemzés elvégzésére,  

– kutatások tervezésére, irányítására és szervezésére,  

– szakmai tanácsadásra, döntések előkészítésére,  

– szakirodalom felkutatására és értelmezésére,  

– a kutatási eredmények interpretálására illetve a szakmai tudás nyilvánosság előtti szakszerű 

megjelenítésére.  

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  

– közgazdasági gondolkodás,  

– elkötelezettség és igény a minőségi munkára,  

– problémacentrikus látásmód, problémamegoldó gondolkodás,  

– idegennyelv tudás, jó kommunikációs képességek,  

– kreativitás, nyitottság, rugalmasság, empátia,  

– intuíció és módszeresség,  

– tanulási készség és jó memória,  

– információ feldolgozási képesség,  

– környezettel szembeni érzékenység,  

– önálló szakmai vélemény kialakításának képessége,  

– kritikus szemlélet,  

– szakmai tisztesség és következetesség,  

– a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás.  

 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  

8.1. Alapozó és szakmai törzsanyag: 50-70 kredit  

gazdaságtani és módszertani alapismeretek; továbbá mikroökonómia, makroökonómia, 

ökonometriai, az ezekhez szükséges matematikai ismeretek, a közgazdasági gondolkodás 

története.  

8.2. Kötelezően választható szakmai ismeretek: 40-50 kredit  

differenciált szakmai ismeretek: A közgazdaságtan szakterületei: a gazdasági fejlődés 

gazdaságtana; a környezet és a természeti erőforrások gazdaságtana; a nyugdíjrendszer 

gazdaságtana; a szabályozás gazdaságtana; az átmenet gazdaságtana; döntéselmélet, 

döntéstámogató rendszerek; az egészségügy gazdaságtana; elméleti és alkalmazott 

ökonometria; matematikai statisztika; demográfia; idősorelemzés; gazdasági előrejelzés; 

fogyasztói magatartás; gazdaságszociológia; gazdaságtörténet; információ gazdaságtana; 

intézményi közgazdaságtan; iparági piacszerkezetek; közösségi gazdaságtan; közösségi 

pénzügyek; makrogazdasági modellezés; matematikai közgazdaságtan; makropénzügytan; 

monetáris makroökonómia; munkagazdaságtan; nemzetközi kereskedelem és gazdaságtan; 

nemzetközi pénzügyek; oktatásgazdaságtan; összehasonlító közgazdaságtan; pénzügyi 

közgazdaságtan; politikai gazdaságtan; regionális és városi gazdaságtan; viselkedési és 

kísérleti közgazdaságtan.  

 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei:  

A mesterfokozat megszerzésének feltétele két államilag elismert középfokú C típusú 

nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél, amelyből az egyik 

nyelv angol.  

 

 

 



3 

 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:  

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit, a korábbi 

tanulmányai szerint, gazdaságtani és módszertani (mikroökonómia, makroökonómia, 

matematika, statisztika, ökonometria, valamint közgazdasági, gazdálkodási, informatikai és 

társadalomtudományi) alapismeretekből.  

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó kreditek a mesterfokozat megszerzésére irányuló 

képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is teljesíthetők a 

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.  
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A képzés célja és alapvető struktúrája 
 

A képzés célja: 

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán működő Közgazdasági elemző 

mesterszak erős elméleti és módszertani ismeretek bázisán, a modern közösségi 

gazdaságszervezés, valamint az alkalmazott közgazdasági kutatások igényeit szolgáló elemző 

közgazdászokat képez. A szakon folyó oktatás célja magas szintű közgazdaságtudományi 

műveltséggel, az európai és világpiacon versenyképes tudással rendelkező szakemberek 

képzése, akik elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek önálló, kreatív, 

közgazdász szemléletű gondolkodásra, alkalmazott közgazdaságtudományi elemzések és 

kutatás végzésére az akadémiai, állami és magánszférában, és megfelelő alapokkal 

rendelkeznek esetleges közgazdaságtudományi doktori képzés folytatásához is. 

A képzés hangsúlyai: 

A PTE KTK közgazdasági elemző mester szakon folyó oktatás a fejlődésgazdaságtan és 

gazdasági fejlesztés (különösen tekintettel a regionális szintre), a makropénzügyek és a 

gazdasági modellezés területeire fókuszál. 

A szakon végzettek iránti igény: 

Nemzetközi összehasonlításban a magyarországi közgazdasági képzés részaránya a 

felsőoktatásban igen alacsony. Az ország modernizálódásával ez a diszkrepancia el fog tűnni. 

A központi államigazgatás és a bankrendszer korszerű működtetéséhez elengedhetetlen a 

modern módszertani, elméleti tudással rendelkező közgazdász szakemberek tevékenysége. 

Mindezeken túl a nagyvállalati kör, vagy a növekvő szerepű regionális igazgatás, hatékony 

működtetése is elképzelhetetlen a közgazdasági elemzésben jártas szakemberek nélkül. A 

magyar gazdaság modernizálódásával együtt fog járni a közgazdasági tanácsadó, előrejelző, 

elemző funkciókat felvállaló alkalmazott kutatási szektor bővülése is, mely szintén magasan 

képzett elemző közgazdászokat igényel. 
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Teljes munkaidős (NAPPALI) képzés szerkezete 
 

ETR A tantárgy címe Tárgyfelelős Félév Óra Vizsga Kredit 

Felzárkóztató ismeretek * 

Alapozó módszertani és elméleti törzsanyag     

MKEA01 
Alkalmazott mikroökonómia 

(Mikroökonómia III) 
Barancsuk János 1 2+2 K 6 

MKEA02 
Alkalmazott makroökonómia 

(Makroökonómia III) 
Mellár Tamás 1 2+2 K 6 

MKEA03 A közgazdaságtan metodológiája Ifj. Zeller Gyula 1 2+2 K 6 

MKEA04 Ökonometria I. Rappai Gábor 1 2+2 K 6 

MKEA08 Ökonometria II. Rappai Gábor 2 2+2 K 6 

Szakmai törzsanyag     

MKEA09 Gazdasági növekedés Bessenyei István 2 2+2 K 6 

MKEA07 Evolúciós és intézményi közgazdaságtan Hausmann Péter 1 2+2 K 6 

MKEA11 Földrajzi gazdaságtan Varga Attila 2 2+2 K 6 

MKEA06 Pénzelmélet és monetáris szabályozás Madár Péter 1 2+2 K 6 

MKEA14 Nemzetközi pénzügyek Schepp Zoltán 2 2+2 K 6 

Differenciális szakmai ismeretek (36 kredit) 

Gazdasági fejlődés modul     

MKEA12 A gazdasági fejlődés gazdaságtana Mellár Tamás 2 2+2 K 6 

MKEA16 Innováció és technológiai változás Varga Attila 3 2+2 K 6 

MKEA15 A nem-piaci gazdasági rendszerek Kaposi Zoltán 2 2+2 K 6 

MKEA17 Európai regionális politika Horváth Gyula 4 2+2 K 6 

MKEA25 Fenntartható fejlődés  Kiss Tibor 3 2+2 K 6 

Tervezés és gazdasági modellezés modul     

MKEA18 Tervezés Faragó László 3 2+2 K 6 

MKEA10 
Makrogazdasági modellezés Zalai Ernő; 

Bessenyei István 
3 2+2 K 6 

MKEA19 
Regionális és környezeti elemzési 

módszerek 
Horváth Gyula 3 2+2 K 6 

MKEA20 
Regionális elemzési és tervezési 

esettanulmányok 
Madár Péter 4 2+2 K 6 

MKEA26 
Szimulációs modellek Járosi Péter; 

Sebestyén Tamás 
4 2+2 K 6 

Pénzügy modul     

MKEA27 Pénzügyi viselkedéstan Szabó Zoltán 3 2+0 K 3 

MKEA13 Befektetési döntések Bélyácz Iván 2 2+2 K 6 

MKEA21 Kötvény- és részvénypiacok Ulbert József 3 2+2 K 6 

MKEA22 Európai monetáris integráció Schepp Zoltán 3 2+0 K 3 

Szabadon választható ismeretek (12 kredit, akár a diff. Szakmai ismeretek közül is.) 

MKEA23 
A magyar közgazdasági gondolkodás 

kialakulása 
Kaposi Zoltán 3 2+2 K 6 

MKEA28 Közösségi döntések Szabó Zoltán 3 2+2 K 6 

MKEA29 Területi tervezés Faragó László 4 2+2 K 6 

MKEA24 Üzleti ciklusok Bessenyei István 4 2+2 K 6 

 
PTE KTK Mesterszakos kiajánlott 

kurzusai 
   K  

Diplomamunka 

MKEA05 Kutatásmódszertan Kovács Kármen 1 2+0 K 2 

MKEA30 Diplomadolgozat konzultáció Konzulens 4 0+2 K 2 

MKEA32 Diplomadolgozat 1. bíráló 1. bíráló 4 0 K 4 

MKEA33 Diplomadolgozat 2. bíráló 2. bíráló 4 0 K 4 

Összesen:    120 

* A differenciált szakmai ismeretek terhére az Alkalmazott Közgazdaságtan szakon kötelező, 

de a felvételi vizsgán nem megkövetelt tárgyak közül irányított választás, 12 kredit értékben 

 


