
Közszolgálati alapszak 
 
A közszolgálati alapszakra elsősorban – de nem kizárólag – olyan hallgatókat várunk, akik a legnagyobb 
magyar foglalkoztatónál, a magyar államnál szeretnének elhelyezkedni akár már az alapszak elvégzését 
követően. Ez a képzés az államapparátus valamennyi szintjére képez gazdasági szakembereket, a végzettek 
nagy eséllyel helyezkedhetnek el helyi önkormányzatoknál, minisztériumokban és egyéb állami 
szervezeteknél, társadalmi és más nonprofit vállalatoknál, de akár az Európai Unió szerveinél és más 
nemzetközi szervezeteknél is. Az alapszak külön akkreditált nemzetközi szervezetek szakértő szakiránnyal 
is rendelkezik.  
 
A közszolgálati alapszakon végzett hallgatók számára a mesterképzés kapui is nyitva állnak, elsősorban a 
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak, de az itt végzettek a vezetés és szervezés mesterszakon is 
továbbtanulhatnak.  A következő ábrán követheti nyomon a szak lehetséges előzményeit és felhasználását. 
 

 
 
Képzési idő: 6 félév. 
 
Mi lesz az Ön szakképzettsége? 
Közgazdász közszolgálati alapképzési szakon (BA, Economist in Public Services). 
 
Az alapszak elvégzése után Ön alkalmas lesz: 
 a valóságos közpolitikai problémák és megoldások, továbbá a rendelkezésre álló erőforrások kreatív 

alapfokú elemzésére, 
 a közszektor szervezeteiben és intézményeiben elemző, tervező és középszintű irányító munka 

folytatására, 
 a pénzügyi, közmenedzsment, és információtechnikai ismeretek összetett alkalmazására, 
 szakterületi jelentések, felmérések elkészítésében való részvételre, 
 döntések előkészítésében, megalapozásában való részvételre, 
 a munkájához szükséges információ menedzselésére, 
 az önálló és felelős munkavégzésre, 
 csoportban végzett munkára. 
 



Mit fog tanulni? Hogyan épül fel a képzés? 
 Gazdaságtani és módszertani alapismeretek (60-70 kredit): 

matematika, statisztika, informatika, közgazdaságtan (mikro- és makroökonómia, nemzetközi 
gazdaságtan), vállalat-gazdaságtan, pénzügy, számvitel; 

 Társadalomtudományi alapismeretek (15-25 kredit): 
EU ismeretek, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, 
filozófia, szervezet- és vezetéselmélet; 

 Szakmai törzsanyag (80-100 kredit): 
közigazgatási és jogági ismeretkör (közintézményjogi alapismeretek, alkotmánytan, gazdasági jogi 
(civilisztikai) alapismeretek); közmenedzsment ismeretkör (a közszektor és a közszolgáltatások 
modernizációja, közcélú szervezetek vezetése és stratégiai tervezése); államháztartás-költségvetés 
ismeretkör (költségvetési politika, költségvetési szervek számvitele); közpolitikai ismeretkör 
(társadalompolitika, etika és felelősség, közpolitika elemzés); továbbá differenciált szakmai ismeretek. 

 
Milyen szakirányok választására van lehetősége? 
A közszolgálati alapképzés keretében a következő szakirányok indítását tervezzük: nemzetközi szervezetek 
szakértő, közmenedzser. 
 
Milyen nyelvi követelményeket kell teljesítenie? 
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex 
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú 
általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
 


