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A közgazdász MA végzettséget adó „Regionális és környezeti gazdaságtan” mesterszak célja 
olyan szakemberek képzése, akik magas szintű elméleti és módszertani ismereteik birtokában 
alkalmasak a területi és környezeti folyamatok elemzésére, az összefüggések és az inter- és 
multidisziplináris problémák felismerésére, továbbá helyi-, regionális- és környezeti politikák, 
stratégiák és programok kidolgozásában való alkotó, innovatív közreműködésre, valamint dön-
téshozatalra és menedzsmentre, a regionális és a környezeti tudomány művelésére.
Magyarországon a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakos hallgatók közel 40%-a 
tanul projektorientált mesterszakunkon, melynek sajátossága, hogy 2010 óta folyamatosan, 
minden félévben indul, világviszonylatban az első száz legjobb mesterképzés között található 
„Fenntartható fejlődés és környezetmenedzsment” témában (Eduniversal Masters Ranking), 
illetve nappali és levelező képzés formájában is várja a mérnököket, geográfusokat, műszaki 
menedzsereket és közgazdászokat, akik a képzés sikeres teljesítése után közgazdász mester 
oklevelet vehetnek át.

ISMERETANYAG:
fenntartható, jövőtudatos fejlődés alapelvei; alapvető mikro- és 
makrogazdasági, illetve környezetgazdaságtani ismeretek; regioná-
lis és települési folyamatok és a kapcsolódó gazdaságtan ismerete; 

területfejlesztésben, városfejlesztésben és a környezeti gazdaság 
irányításában; problémamegoldó, döntéstámogató technikák.

KIKNEK AJÁNLJUK:
mérnököknek, geográfusoknak, műszaki menedzsereknek és 
közgazdászoknak, illetve az agrártudományok és a turizmus 
szakértőinek, továbbá közigazgatási szakembereknek is, akik fo-
gékonyak a társadalmi és a környezeti kérdések iránt, az elkötelezett 
és minőségi munkavégzést részesítik előnyben, problémafelismerő 
és megoldó készséggel rendelkeznek, szeretik a csoportmunkát és 
az együttműködést.

ELHELYEZKEDÉS*:
Végzett hallgatóink közel fele tanulmányai befejezése után azonnal el 
tudott helyezkedni és voltak, akik a diplomakészítésük helyén kaptak 
erre lehetőséget. A válaszadók szintén közel fele Magyarországon 
és szakmai területen tudott elhelyezkedi. Megoszlik az arány a multi-
nacionális vállalatnál, kkv-nál és közszférában dolgozók között és ke-
vesen, de vannak olyanok, akik saját vállalkozást vezetnek. Végzett 
hallgatóink nagy többsége gondolja úgy, hogy tanulmányai összes-
ségében hozzásegítették a munkavállaláshoz.

KÉPZETTSÉG: 
regionális és környezeti tudás- és ismeretanyag, mely különböző 
ágazatokban alkalmazható; települési és regionális szintű tár-
sadalmi, gazdasági és környezeti problémák felismerése és a me-
goldásukra irányuló döntések előkészítése; elemzések, jelentések, 
felmérések elkészítése, komplex problémák kritikus és konstruktív 
kezelése; fenntarthatósággal kapcsolatos fejlesztési programok 
elkészítése; felelős és jövőtudatos döntéshozatal és irányítás.

HALLGATÓI TAPASZTALAT*:
Végzett hallgatóink véleménye szerint a képzés átfogó, széles körű is-
meretanyagra támaszkodik, melyben központi szerep jut a környezet-
gazdaságtannal és fenntartható- és erőforrásgazdálkodással, illetve 
regionális gazdaságtannal és politikával kapcsolatos ismeretanyag-
nak.

MIT AJÁNLUNK
(végzett hallgatóink véleménye alapján*): barátságos légkör; köz-
vetlen kapcsolat az oktatókkal; csapat-, és projektmunka lehetősége; 
szakmailag felkészült, segítőkész és támogató oktatók; átfogó szak-
mai ismeretek.

Jelentkezés a képzésre 2018. november 15-ig, a jelentkezés módja a www.felvi.hu-n érhető el.
A felvételi időpontja: 2019 január 7.

A hallgatói vélemények forrása a 2014. május-júniusában készült alumni felmérés eredménye, mely felmérésben 24 végzett regionális és környezeti gazdaságtan szakos mesterhallgató vett részt.

Bővebb információ: www.kornygazd.bme.hu/rkg
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