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I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A KÖZGAZDASÁGI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEKRŐL,
SZAKKÖZGAZDÁSZ- ÉS SPECIALISTA KÉPZÉSEKRŐL
A program célja:
Az Energiagazdálkodási szakközgazdász/specialista képzés fő célja elméletileg megalapozott,
gyakorlatorientált, komplex ismeretanyag és elemzési képesség átadása a jövőjüket energetikai
iparágban elképzelő szakemberek számára. A képzésben államilag elismert felsőfokú iskolai
végzettséggel rendelkezők vehetnek részt. A szakközgazdász szakon a gazdaságtudományi képzési
terület alapszakjain megszerzett közgazdász illetve mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség)
megszerzett (okleveles közgazdász) oklevéllel rendelkezők vehetnek részt, a szakspecialista szakon
műszaki, jogi és agrártudományi képzési terület alapszakjain (korábban főiskolai végzettség), illetve
mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. A
két féléves program résztvevőinek alkalma nyílik arra, hogy a versenyző, liberalizált villamos energiaés gázpiacok uniós és hazai jogszabályi, szabályozási környezetéről, valamint ezen piacok
szerkezetéről, működési sajátosságairól átfogó, módszertanilag megalapozott ismeretekhez jussanak. A
program alapozó tárgyai között a piacelemzéshez nélkülözhetetlen mikroökonómia és piacszerkezetek
mellett az állami szabályozás elmélete és gyakorlata, valamint a hazai és uniós verseny- és energiajog
megismerése is helyet kap. A módszertani tárgyak az energetikai vállalkozások vezetéséhez
nélkülözhetetlen, szektor specifikus adatelemzési, számviteli és kontrolling, illetve befektetés elemzési
ismereteket tárgyalják. A képzés szaktárgyai a villamos energia, a földgáz valamint a megújuló energia
piacok működésével kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat dolgozzák fel, érintve a
liberalizációs modellek, az energiakereskedelmi rendszerek és energiatőzsdék, az európai üvegházgáz
kereskedelmi rendszer vagy a megújuló energia támogatási rendszerek megismerését. A program
részét alkotja az energia ellátásbiztonság hazai és nemzetközi vonatkozásainak elmélyült
megismerése, valamint az energiaszektort terhelő szociális problémák kezelésére szolgáló
szabályozási technikák áttekintése.
A program kurzusait az Egyetem gyakorlott, az üzleti életben elismert, nemzetközi tekintélyű oktatói
vezetik. Az egyes kurzusokba rendszeresen bevonunk gyakorló vállalati és szabályozási szakértőket.
A képzés formája: levelező
A foglalkozások hetente egyszer péntekenként, 9:00 - 18:15 óráig folynak. A képzés nagymértékben
épít az egyéni és csoportos feladatmegoldást támogató eLearning megoldásokra. A tanév 2014
szeptemberében kezdődik.
A képzés időtartama: 2 félév.
A képzést lezáró oklevél:
A szakirányú továbbképzésben megszerezhető oklevél tartalma az alapképzettségtől, valamint az
elvégzett szak megnevezésétől függ:
- Közgazdász alapdiploma esetén: energiagazdálkodási szakközgazdász
- Nem közgazdász alapdiploma esetén: energiagazdálkodási specialista

Kinek ajánljuk a képzést:
A képzés elsősorban az energiaszektorban tevékenykedő vállalatok (engedélyesek) munkatársainak,
közép-, illetve más iparágakból érkező felsővezetőinek nyújt korszerű és a mindennapi munkában
hasznosítható ismereteket. A szabályozott iparágak sajátosságainak megismerése a gyakorlat nyelvére
lefordítva a vállalat stratégiájának jobb megértését, a napi döntéshozatal egyszerűsödését hozza
magával. A gazdasági és szabályozói folyamatok hatását a vállalati működésre elemezhetővé, a
környezetet kiszámíthatóvá, a kockázatokat jobban kezelhetővé teszi.
A képzés hasznos ismeretekhez juttatja a nem engedélyköteles vállalatok azon munkatársait, akik az
energia beszerzéssel vagy felhasználással kapcsolatos munkaköröket töltik be. Az energiaszektor
szabályozásával foglalkozó, közigazgatásban dolgozó szakemberek vagy a tanácsadói szféra elemző
és döntéselőkészítő szakemberei is a napi munkában használható eszközrendszerre tehetnek szert e
képzettség megszerzésével.
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 26.
Felvételi követelmények:
Egyetemi, vagy főiskolai végzettséget igazoló oklevél
A szakbizottság felvételi beszélgetés alapján dönt a felvételről
A jelentkezés e-mailen vagy levélben történhet a kitöltött jelentkezési lappal és a szükséges
mellékletekkel.
A jelentkezés helye: BCE Gazdálkodástudományi Kar
Posztgraduális Képzés Tanulmányi Osztály
H-1828 Budapest, Pf. 489.
Mellékletként kérjük a következőket:
Egyetemi vagy főiskolai oklevél, (eredeti bemutatása+1 db másolat). Külföldi felsőoktatási
intézményben szerzett, befejezett felsőfokú tanulmányokat tanúsító oklevél esetén a Magyar
Ekvivalencia és Információs Központ által - a 47/1995 (IV.27.) Korm. Rendelet alapján kiállított, a megszerzett végzettségi szint elismerését igazoló okmányt is be kell mutatni,
másolatát kérjük mellékelni.
Szakmai önéletrajz.
A regisztrációs díj befizetését igazoló átutalási bizonylat másolata.

A regisztráció díját a Budapesti Corvinus Egyetem alábbi bankszámlaszámára kell átutalni:
10032000-00282857-00000000
Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8.
A befizetésen közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat:
Regisztrációs díj 223 606
Jelentkező neve
A regisztrációs díj összege: 5.000,-Ft. A regisztrációs díj befizetésének határideje a jelentkezés
napja.

A felvételről augusztus végéig értesítést küldünk.

AZ OKTATÁS RENDSZERE, TANÉV, VIZSGÁK
A szakirányú továbbképzés, szakközgazdász- és specialista képzés oktatási rendszere az egyetemi
oktatáshoz hasonlóan szemeszterekre tagozódik és időtartama 2 félév.
A tanév őszi és tavaszi félévből áll. A tavaszi félév szorgalmi időszaka általában februártól májusig, az
őszi félév szeptembertől decemberig tart. A foglalkozások hetente egy munkanapot vesznek igénybe.
A tervezett tananyag, tanterv átadása, feldolgozása tantermi előadások, gyakorlati órák
irodalomkutatás, önálló tanulmányi tevékenység keretében valósul meg.
A képzés befejezését követően szakdolgozatot kell készíteni, és záróvizsgát tenni. A záróvizsga
részei: megadott szakmai tárgyakból komplex szóbeli vizsga és a szakdolgozat megvédése.
Záróvizsgára csak az a hallgató bocsátható, aki a vonatkozó rendeletekben előírt tanulmányi és
vizsgakötelezettségeknek eleget tett.
A szakdolgozat elkészítését szakszemináriumi diplomakonzultációk szervezésével segítjük. A
szakszemináriumi foglalkozások csoportos és egyéni konzultációk szerint történnek. A
szakdolgozatot az utolsó félév után kell leadni a szakbizottság titkárának. Indokolt esetben a
tanulmányok befejezését követő két éven belül is beadható a szakdolgozat. Két év letelte után
engedéllyel, a záróvizsga letétele idején hatályos képesítési követelményeknek a záróvizsgára
vonatkozó rendelkezései alapján kerülhet sor a szakdolgozat beadására és a záróvizsga letételére
(lásd TVSZ 3.6.1.).
Az a hallgató, aki a képzésre beiratkozott, a TVSZ-t a maga számára kötelezőnek ismeri el.
OKLEVÉL
A hallgatók a záróvizsga sikeres letétele után, a legmagasabb színtű, felsőfokú szakirányú
szakképesítést tanúsító oklevelet kapnak.
A Felsőoktatási törvény rendelkezései alapján, kiállított speciális szakirányú szakképzettséget tanúsító
oklevél tartalmát az alapvégzettség határozza meg. Az alapképzésben szerzett közgazdász
szakképzettség esetén szakközgazdász, a konkrét szakra utaló megnevezéssel (a), ha az
alapképzésben szerzett oklevél nem közgazdász szakképzettséget igazol, akkor specialista,
(menedzser) a konkrét szakra utaló megnevezéssel (b).

ENERGIAGAZDÁLKODÁSI SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAK (a)
ENERGIAGAZDÁLKODÁSI SPECIALISTA SZAK (b)
Induló létszám: 20 fő

Képzési idő: 2 félév
I. félévi tandíj: 350 000,- Ft

A képzés célja:
A képzés fő célja, hogy minden energiaszektorban dolgozó vagy aziránt érdeklődő szakember számára
szélesebb látókört és közgazdasági elemzési ismereteket biztosítson a legfontosabb energia
ágazatokban. A kurzus első felében oktatott közgazdasági gondolkodási keret és az elsajátított
módszertani alapok segítségével a hallgatók a második félévben megismerhetik három szektor, a
villamos energia, a földgáz és az olajipar főbb szereplőinek tevékenységi körét, együttműködésük és a
versenyhelyzetből adódó ellenérdekeltségük mozgató rugóit, az iparági és környezeti szabályozás
elméletét, hazai és nemzetközi gyakorlatát és ezáltal az energia piacok működését.
Felvételi követelmények:
A képzésben államilag elismert felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.
A SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKON a gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain megszerzett
közgazdász illetve mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség) megszerzett (okleveles közgazdász)
oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
A SPECIALISTA SZAKON műszaki, jogi és agrártudományi képzési terület alapszakjain (korábban
főiskolai végzettség), illetve mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség) megszerzett oklevéllel
rendelkezők vehetnek részt.
A szakon felvételi elbeszélgetés alapján a szakbizottság dönt a felvételről.
A hallgatóknak a tantervben előírt kollokviumokat és szigorlatokat kell teljesíteniük, majd el kell
készíteniük szakdolgozatukat. Sikeres védés és záróvizsga után oklevelet kapnak.
Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:
a) szakközgazdász szakon végzettek: Energiagazdálkodási szakközgazdász
b) specialista szakon végzettek: Energiagazdálkodási specialista.
Az oktatás rendje
Az oktatásra hetenként egy alkalommal, az Egyetem épületében kerül sor.

A szak irányítói és vezető oktatói
Az Energiagazdálkodási szakot szakbizottság irányítja.
A szakbizottság elnöke:
Dr. Kaderják Péter

Regionális Energiagazdasági
Kutatóközpont

A szakbizottsága titkára:
Mészégetőné Keszthelyi Andrea

Regionális Energiagazdasági
Kutatóközpont

A szakbizottsági tisztségviselőkön kívül az oktatásban az iparág elismert szaktekintélyei és a Budapesti
Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjának (REKK) kutatói illetve az egyetem
tanárai és oktatói vesznek részt.
A szak tantervét és vizsgakövetelményeit a következő táblázat tartalmazza.

ENERGIAGAZDÁLKODÁSI SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAK (a)
ENERGIAGAZDÁLKODÁSI SPECIALISTA SZAK (b)
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Alapozó elméleti tárgyak
Az energiaszektor mikroökonómiája
Piacszerkezetek az energiaszektorban
Állami szabályozás az energiaszektorban
(2 félév)
Hazai és uniós ágazati jog, versenyjog és
adózási jogszabály ismeret
Módszertan
Energiapiacok elemzési módszertana (2 félév)
Számvitel + controlling az energiaszektorban
Befektetéselemzés és pénzügyi elemzés az
energiaszektorban
Szaktárgyak
A villamos energia szektor gazdaságtana
(2 félév)
A földgáz szektor gazdaságtana (2 félév)
Megújuló energia szektor és a távhő
gazdaságtana
Környezetvédelmi szabályozás
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