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 ENERGIAGAZDÁLKODÁSI 
SZAKKÖZGAZDÁSZ / 
SPECIALISTA KÉPZÉS

Szakirányú továbbképzés 
a Corvinus Egyetemen
 
A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont a Budapes� 

Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karával közö-

sen Energiagazdálkodási  másoddiplomás képzést indít, 

amelyben közgazdász alapképze�séggel rendelkezők 

szakközgazdász, egyéb felsőfokú végze�ségű hallgatóink 

specialista diplomát szerezhetnek.

 

A képzés célja
Az Energiagazdálkodási szakközgazdász képzés fő célja 

elméle�leg megalapozo�, gyakorlatorientált, komplex 

ismeretanyag és elemzési képesség átadása a jövőjüket 

energe�kai iparágban elképzelő szakemberek számára.
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Résztvevők összetétele, 

2010-2018 évfolyamok

A képzés időtartama 2 félév. A foglalkozások hetente 

egyszer, péntekenként folynak.

 

A képzési program
Az akkreditált, energiagazdálkodási szakközgazdász, illetve 

energiagazdálkodási specialista képesítést nyújtó két féléves 

program résztvevőinek alkalma nyílik arra, hogy a versenyző, 

liberalizált villamosenergia- és gázpiacok uniós és hazai jog-

szabályi, szabályozási környezetéről, valamint e piacok szer-

kezetéről, működési sajátosságairól á�ogó, módszertanilag 

megalapozo� ismeretekhez jussanak a hazai felsőfokú képzés 

keretein belül.

 

Alumni
Végze� hallgatóinknak lehetősége nyílik egy, a hazai 

energiaszektor ak�v szereplőiből álló szakmai közösség 

tagjává válni. 
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Nemzetközi energia-
szabályozói képzések
 
A REKK 2004 óta nyújt egyhetes intenzív képzéseket, il-

letve e-learning oktatásokat az ERRA (Energy Regulators 

Regional Associa�on) országok szabályozói és iparági 

szereplői számára az energia- és víziközmű szektor te-

rületeiről.

Legutóbbi képzéseink:  Árszabályozás és tarifaképzés, Az 

árampiacok működése, Gázpiac, Vízszektor gazdaság-

tana, Megújuló energia szabályozás.

 

Globális hálózat 
az ERRA-REKK tréningek hallgatói közel 100 országból érkeztek
 
 

Képzések a megrendelő igényei szerint
Az elmúlt években több  megbízónk kérésére saját, 2-3 

napos képzési tervet állíto�unk össze  (INOGATE, azeri 

és nigériai energiahatóságok, amerikai, brit és kanadai 

nagykövetségek), amelyek a szakemberek képzési 

igényeit személyre szabo�an köve�ék.
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A Regionális Energiagazdasági 
Kutatóközpont
A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont  célja az 

üzle� és környeze� szempontból is fenntartható ener-

giapiacok kialakításához való szakértői hozzájárulás. Szé-

les körű kutatási, tanácsadási és oktatási tevékenységet 

végzünk a villamosenergia-, gáz-, megújuló energia- és 

szén-dioxid-piacok területén 2004 óta, valamint 2007-

ben tevékenységünk a vízgazdasági terüle�el bővült. 

 

Oktatás
Oktatási tevékenységeink során egyrészt a Budapes� 

Corvinus Egyetem hallgatói számára fejlesztünk tana-

nyagot az energiapoli�káról és az energiaszektor gaz-

dasági szabályozásáról, másrészt külföldi és hazai part-

nerekkel rendszeresen szervezünk kurzusokat a közép- 

és kelet-európai országok energiaszektort szabályozó in-

tézményei számára.

Képzéseinket az Egyetem gyakorlo�, az üzle� életben 

elismert, nemzetközi tekintélyű oktatói veze�k. Az egyes 

kurzusokba rendszeresen bevonunk gyakorló vállala� és 

szabályozási szakértőket.

 

ENERGIAGAZDÁLKODÁSI 
SZAKKÖZGAZDÁSZ ÉS 
SPECIALISTA KÉPZÉS

REKK Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont

Telefon: +36-1-482-5153

 

E-mail: rekk@rekk.hu

Web: www.rekk.hu

 

REGIONÁLIS
ENERGIAGAZDASÁGI
KUTATÓKÖZPONT

Kapcsolat és további információ:

 

Vári-Kiss Edina

edina.varikiss@uni-corvinus.hu

 

Szabó László

lszabo@uni-corvinus.hu

 

 

Jelentkezés, tanterv, részletes információk:

 

 




