18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet
a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti
követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes
tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet
módosításáról
44. MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser (Engineering Management)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése
 végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
 szakképzettség: okleveles műszaki menedzser
 a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Engineering Manager
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki menedzser
alapképzési szak.
4.2. A „9.4.” pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe
továbbá: a műszaki, az informatika és a gazdaságtudományok képzési területek
alapképzési szakjai, az agrár képzési területről a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari
gépészmérnöki alapképzési szak.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
 a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 30 kredit
 a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit
7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti
tanulmányi területi besorolása: 345
8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja műszaki menedzserek képzése, akik természettudományi, műszaki és
informatikai, gazdálkodás- és szervezéstudományi, valamint nyelvi ismereteik, készségeik
révén képesek komplex műszaki-gazdasági feladatok menedzselésére, azaz a technológiai
folyamat műszaki és gazdasági vonatkozású tervezésében, fejlesztésében való
közreműködésre, a megvalósítás irányítására és az eredmények számbavételére, értékelésére
és a kapcsolódó döntések meghozatalára. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben
történő folytatására.

8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
8.1.1. A műszaki menedzser
a) tudása
 Érti a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus
természettudományi, műszaki tudományi, valamint gazdálkodás- és
szervezéstudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
 Ismeri a műszaki berendezések, termelési rendszerek funkcionális működését,
követelményrendszerét, az egészségre való hatásmechanizmusainak a jellemzőit.
 Ismeri a gazdaságos üzemeltetés kialakításának és fejlesztésének feltételeit,
módszereit.
 Ismeri a szervezetek, mint céltudatos rendszerek működési elveit.
 Ismeri a műszaki, gazdálkodási és menedzsment jellegű tevékenységeket és azok
összefüggéseit.
 Ismeri a termelő és szolgáltató vállalkozások alapításához és működésük
menedzseléséhez, fejlesztéséhez szükséges elméletet és módszertant.
 Ismeri a minőségügyre, a környezetvédelemre, a fogyasztóvédelemre, a
termékfelelősségre, a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó műszaki,
gazdasági és jogi szabályozás előírásait.
 Birtokában van a kutatáshoz, illetve a tudományos munkához szükséges széles
körben alkalmazható problémamegoldó technikáknak.
 Ismeri a főbb kvantitatív elemzési módszereket, valamint az ezekhez szükséges
operációkutatási, matematikai programozási, valószínűségelméleti és matematikai
statisztikai alapokat.
b) képességei
 A műszaki szakterületen képes a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati
hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására.
 Képes a termelő és szolgáltató folyamatok műszaki, gazdasági, humán és egyéb
társadalmi szempontokból történő áttekintésére, és az egyes szakterületek
képviselői közötti kommunikációra.
 Képes üzleti tervek készítésére és megvalósítására, műszaki, gazdasági
döntéselőkészítési feladatok elvégzésére és döntéshozatalra, innovációs stratégiák
kidolgozására és megvalósítására.
 Képes az integrált ismeretek alkalmazására a műszaki berendezések, technológiai
folyamatok, anyagok és technológiák, valamint a kapcsolódó elektronika,
informatika szakterületeiről.
 Képes a műszaki értékelemzés feladatainak elvégzésére, a termelési rendszerek és
technológiák minőségbiztosítására, a gazdálkodás minőségi és hatékonysági
mutatóinak javítására.
 Képes
innovációs
folyamatok
tervezésének
és
megvalósításának
összehangolására.
 Képes
multidiszciplináris
műszaki
ismereteket
igénylő
feladatok
összehangolására, megvalósításuk irányítására.
 Kreativitás, rugalmasság, jó kommunikációs, érveléstechnikai, együttműködési,
problémamegoldó készség jellemzi.
 Képes a statisztikai és ökonometriai eszköztár alkalmazására az elmélyültebb
kutatási tevékenység érdekében.

c) attitűdje
 Nyitott és fogékony a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés
és innováció megismerésére és ezen ismeretek proaktív alkalmazására.
 Felvállalja a szakterületéhez kapcsolódó szakmai és etikai értékrendet.
 Törekszik szakmailag magas szinten, önállóan vagy munkacsoportokban
megtervezni és végrehajtani a feladatait.
 Jellemző rá a folyamatos tanulási készség, a széles és alapos műveltség, a fejlett
analizáló és szintetizáló képesség, a környezettel szembeni érzékenység, valamint
alkalmas az egészségfejlesztésre is.
 Erős etikai tartás, kritikai és önkritikai érzék jellemzi.
 Alkalmas az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre és kellő
gyakorlat után önálló vezetői feladatok ellátására.
 Tiszteletben tartja mások szakmai véleményét és eredményeit.
 Rendszerszintű gondolkodás, megközelítés jellemzi.
d) autonómiája és felelőssége
 Önállóan képes műszaki-gazdasági jellegű feladatok megoldására.
 Döntéseit körültekintően, a különböző szakterületek (elsősorban műszaki,
közgazdasági, jogi) képviselőivel konzultálva önállóan hozza meg és ezekért
felelősséget is vállal.
 Kezdeményező szerep, felelősségvállalás és döntéshozó képesség jellemzi.
 Döntései során figyelemmel van a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki,
gazdasági és jogi szabályozás előírásaira, valamint a szakmai, etikai
szempontokra.
 Értékeli beosztottjai munkáját, kritikai észrevételeinek megosztásával elősegíti
szakmai fejlődésüket, munkatársait felelős és etikus szakmagyakorlásra neveli.
 Önállóan is figyelemmel kíséri a szakterületével kapcsolatos technikai,
technológiai, gazdasági, pénzügyi, jogi és társadalmi változásokat.
9. A mesterképzés jellemzői
9.1. Szakmai jellemzők
9.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak
felépül:
 természettudományi ismeretek [matematika, fizika, kémia és további (kvantitatív
módszerek, mechanika, ökológia, nanotechnológia, ökonometria) ismeretek] 2035 kredit;
 gazdasági és humán ismeretek (nemzetközi menedzsment és gazdaságtan,
versenyképesség
elemzése,
munkagazdaságtan,
fenntartható
fejlődés,
szervezetfejlesztés, humánerőforrás- menedzsment, kommunikációs ismeretek, az
egészségfejlesztés munkahelyi feltételeivel összefüggő ismeretek, további,
intézményi tantervben meghatározott szakmai ismeretek) 10-20 kredit;
 műszaki menedzseri szakmai ismeretek [rendszeranalízis, rendszerek tervezése és
irányítása, folyamatszabályozás, ágazati (gépipari, vegyipari, nanotechnológia,
biotechnológia, hulladékszegény) technológiák, további, intézményi tantervben
meghatározott szakmai ismeretek] 15-35 kredit.

9.1.2. A specializációnak megfelelő ismeretek: A választható specializációkat is
figyelembe véve a műszaki, technológiai és a hozzájuk kapcsolódó menedzsment
szakterület eredményes műveléséhez és fejlesztéséhez szükséges szakterületekről
szerezhető speciális ismeret.
A választható ismeretek kreditértéke a diplomamunka készítésével együtt 40-60 kredit.
9.2. Idegennyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy
oklevél szükséges.
9.3. A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamot elérő gyakorlat, amelyet a felsőoktatási
intézmény tanterve határoz meg.
9.4. A „4.2.” pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési
ciklusba való belépés minimális feltételei
 A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai
alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 50 kreditből:
 természettudomány ismeretek (matematika, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret,
biológia) területéről 20 kredit;
 gazdasági
és
humán
ismeretek
(közgazdaságtan,
vállalat-gazdaságtan,
minőségbiztosítás, környezetmenedzsment, gazdaságstatisztika, társadalomtudomány
területéről) 10 kredit;
 szakmai ismeretek (műszaki ábrázolás, gépek, szerkezetek, informatika és
alkalmazások, gyártási és technológiai ismeretek, menedzsment, pénzügyek,
államigazgatási és jogi ismeretek, differenciált szakmai ismeretek a műszaki,
technológiai, menedzsment és a gazdálkodási szakterületekről) területéről 20 kredit.
 A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK (MSc)
2016/17. tanévtől
Óra/hét
Kredit + követelmény
Tantárgy
(elmélet+gyakorlat)
1. félév
Alkalmazott informatika
2+2
5+G
Modern fizika
2+1
3+V
Műszaki-gazdasági matematika
2+2
6+V
Projekt menedzsment
2+1
4+G
Vezetői gazdaságtan
2+2
4+G
Haladó közgazdaságtan
2+0
3+V
Szabadon választható tárgy I.
2+0
3+G
Összesen:
14 + 8
28 kredit
2. félév
A környezetvédelem biológiai alapjai
2+0
3+V
Innováció-menedzsment
2+0
3+V
Matematika operációkutatási alkalmazásai
1+2
4+G
Üzleti tervezés
1+1
3+G
Mechanikai esettanulmányok
1+2
5+V
Differenciált szakmai tárgyak
6+5
11
Összesen:
13 + 10
29 kredit
3. félév
Stratégiai menedzsment
2+1
4+V
Szabadon választható tárgy II
2+0
3+G
Köt. vál. műszaki tárgy I.
1+1
3+V
Modul projekt feladat (3Ő)
0+5
7+G
Diplomatervezés I.
0+8
12 + A
Differenciált szakmai tárgyak
2+0
3
Összesen:
7 + 15
32 kredit
4. félév
Műszaki termelésmenedzsment
4+V
2+2
Vállalatirányítás
3+G
2+0
Köt. vál. műszaki tárgy II.
3+V
1+1
Diplomatervezés II.
18 + A
0 + 12
Diplomakészítési gyakorlat
0+G
Differenciált szakmai tárgyak
2+0
3
Összesen:
7 + 15
31 kredit
Mindösszesen:
51 + 38
120 kredit

Specializációk:






Agrobiznisz
Megújuló energiák
Projektmenedzsment
Termelés és minőségmenedzsment
Ipari marketing és logisztika

