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A GAZDASÁGDIPLOMÁCIAI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA 
 

 

A képzés célja: 

A képzésre minden olyan jelentkezőt várunk, aki nemzetközi kapcsolatokkal, illetve a 

nemzetközi kapcsolatok működtetésének szakmai feladataival – elsősorban állami 

intézmények keretei között – kíván foglalkozni. 

A Gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak indításának célja 

felkészült szakemberek elméleti és gyakorlati tudást adó képzése. A gazdaságdiplomáciai 

szaktanácsadó szakirányú továbbképzésen végzettek képesek aktívan és eredményesen részt 

venni Magyarország külgazdasági pozíciójának előmozdításában itthoni és külföldi szakmai 

tevékenységük során. A Gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó képzésben résztvevők 

alkalmassá válnak arra, hogy különböző állami intézmények külgazdasági és a nemzetközi 

gazdasági kapcsolatok körébe tartozó más tevékenységek ellátása során szakmailag 

felkészülten legyenek képesek ellátni általános vagy szakágazati gazdaságdiplomáciai 

feladatokat idehaza vagy külszolgálatban. 

 

 

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

- a magyar makrogazdasági folyamatok elemzésének eszközei és keretei, 

- a kortárs nemzetközi gazdasági folyamatok értelmezéséhez szükséges szempontok, 

- Magyarország és az EU gazdasági integrációjának meghatározó jellemzői, 

- a WTO és az EU magyar külgazdasági keretként játszott szerepükre vonatkozó ismeretek, 

- a magyar állami külgazdasági intézményrendszer fejlődésének és mai működésének 

megértéséhez szükséges támpontok, 

- Magyarország külgazdasági helyzete és finanszírozása vonatkozó tudnivalók. 

 

Személyes képességek fejlesztése: 

- a kortárs gazdaságdiplomácia, külgazdasági, valamint külkereskedelmi kapcsolatok 

működésének magasabb szintű megértését elősegítő ismeretek elsajátítása az illetékes állami 

és egyes magángazdasági intézményi szereplők körében kialakult magas szintű tapasztalatok 

és gyakorlati tudás átadásán keresztül;  



 

- a gazdaságdiplomácia és külgazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez szükséges gyakorlati 

ismeretek közvetlen megismerése a különböző kormányzati szervezetek, állami hatóságok és 

gazdasági szervezetek nemzetközi gazdasági kapcsolatokkal és tevékenységekkel foglalkozó 

szakértőinek rendszeres oktatói részvételén keresztül;  

- gazdaságdiplomáciai és külgazdasági viszonyok globális és regionális jelenségeivel, illetve 

nemzetközi folyamatokkal kapcsolatos elemző és értékelő készség;  

- gazdaságdiplomáciai és külgazdasági döntés előkészítés és döntéshozatal ellátásához 

szükséges tudásanyag megszerzése;  

- a külgazdasági kapcsolatok működtetése során felmerülő feladatok és kérdések 

összefüggéseinek, valamint értelmezési kereteinek megismerése;  

- a magyar külügyi és gazdaságdiplomáciai tevékenységek egymáshoz való viszonyának, illetve 

a kormányzat szervezeti és feladat megosztási rendszerében történő meghatározása;  

  gazdaságdiplomáciai tárgyalások szakmai és technikai előkészítéséhez, illetve az azokban 

történő részvételhez szükséges módszertani, nemzetközi intézményi és eljárási gyakorlat 

megismerése.  



 

A KÉPZÉS OKTATÓI 

 

TANTÁRGY CÍME OKTATÓ(K) MUNKAHELY, ELÉRHETŐSÉG 

A magyar állami 

külgazdasági 

intézményrendszer 

fejlődése és működése 

 

Csatári Éva 

Audi Hungária Zrt. 

e-mail: eva.csatari@t-online.hu 

 

 

 

 

 

 

A mai magyar külgazdasági 

eszközrendszer 

Ésik Róbert 

Nemzeti Befektetési Ügynökség; Nemzeti 

Versenyképességi Tanács 

e-mail: robert.esik@hipa.hu 

Dr. Kupcsok Lajos 
Magyar Villamos Művek 

e-mail: lkupcsok@mvm.hu 

Pál Kata 

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

e-mail: Kata.Pal@bayzoltan.hu 

 

Ivanics Krisztina 

Ivanics Ügyvédi Iroda 

e-mail: ivanics.krisztina@exim.hu 

 

 

Gazdasági szakdiplomácia 

Dr. Vajda László e-mail: vajda.laszloeu@gmail.com 

 

Dr. Kardon Béla 

Regionális Információs és Fejlesztési 

Tudásközpont 

e-mail: bela.kardon@rcisd.eu 

 

Magyar makrogazdasági 

folyamatok elemzési 

eszközei és keretei 

Simon József e-mail: sijo015@gmail.com 

 

Dr. Becsey Zsolt 

KRE-ÁJK 

Társadalomtudományok és Nemzetközi 

Tanulmányok Intézete 

e-mail: becsey.zsolt@kre.hu 

Magyarország és az EU 

gazdasági integrációja 
Dr. Hargita Árpádné e-mail: hargitaa@t-online.hu 

 

 
 

Dr. Lóránt Károly 

Magyar Közgazdasági Társaság 

e-mail: 

lorantkaroly@gmail.com 



 

Magyarország külgazdasági 

helyzete és finanszírozása 

 

Dr. Borbély László 

András 

 

Államadósság Kezelő Központ Zrt. 

e-mail: 

borbely.laszlo.andras@allamkincstar.gov.hu 

Magyarország külgazdasági 

stratégiája 
Szakáli István Loránd e-mail: szakaliil@gmail.com 

Nemzetközi gazdaságtan 

Dr. Becsey Zsolt 

KRE-ÁJK 

Társadalomtudományok és Nemzetközi 

Tanulmányok Intézete 

e-mail: becsey.zsolt@kre.hu 

 

 

 

WTO és EU: a magyar 

külgazdaság globális és 

regionális keretei 

 

Dr. Várkonyi László 

Miniszterelnökség 

e-mail: laszlo.varkonyi@me.gov.hu 

 

 

Dr. Becsey Zsolt 

KRE-ÁJK 

Társadalomtudományok és Nemzetközi 

Tanulmányok Intézete 

e-mail: becsey.zsolt@kre.hu 

 

  



 

A Gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak mintatanterve 

Ssz. Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja 

Meghirde-

tés féléve 

  

Félévi 

óraszám) 

Félévi 

óraszám 

összesen 

Kredit 
Számonkérés 

módja 
ea. szem. 

  I. félév összesen    50 50 100 26  

1. 
Magyar makrogazdasági folyamatok elemzési 

eszközei és keretei 
AJ GDSZT0101K 1. félév 8 0 8 2 vizsga 

2. Nemzetközi gazdaságtan AJ GDSZT0102K 1. félév 10 0 10 3 vizsga 

3. 
WTO és EU: a magyar külgazdaság globális és 

regionális keretei 
AJ GDSZT0103K 1. félév 6 4 10 3 vizsga 

4. 
Magyarország külgazdasági helyzete és 

finanszírozása 
AJ GDSZT0104K 1. félév 6 4 10 3 vizsga 

5. 
A magyar állami külgazdasági 

intézményrendszer fejlődése és működése 
AJ GDSZT0105K 1. félév 6 6 12 3 vizsga 

6. Magyarország és az EU gazdasági integrációja AJ GDSZT0106K 1. félév 8 0 8 3 gyakorlati jegy 

7. Magyarország külgazdasági stratégiája AJ GDSZT0107K 1. félév 6 4 10 3 gyakorlati jegy 

8. Gazdasági szakdiplomácia AJ GDSZT0108K 1. félév 0 14 14 3 gyakorlati jegy 

9. A mai magyar külgazdasági eszközrendszer  AJ GDSZT0109K 1. félév 0 18 18 3 gyakorlati jegy 

  II. félév összesen    48 52 100 24  

10. 
A kereskedelemfejlesztés és működőtőke 

befektetések ösztönzése 
AJ GDSZT0201K 2. félév 6 6 12 3 gyakorlati jegy 

11. 
A magyar vállalatok külföldi befektetési és piaci 

működése 
AJ GDSZT0202K 2. félév 0 8 8 2 gyakorlati jegy 

12. 
Magyar szakmai szervezetek külgazdasági 

tevékenysége 
AJ GDSZT0203K 2. félév 0 10 10 3 gyakorlati jegy 

13. 
Nemzetközi befektetésvédelmi szabályok és 

intézmények 
AJ GDSZT0204K 2. félév 10 0 10 3 vizsga 

14. 
Magyar és EU verseny- és állami 

támogatáspolitika 
AJ GDSZT0205K 2. félév 10 0 10 3 gyakorlati jegy 

15. EU szakpolitikák AJ GDSZT0206K 2. félév 0 24 24 4 vizsga 

16. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga AJ GDSZT0207K 2. félév 10 0 10 2 vizsga 

17. 
A turisztika gazdasági jelentősége és hazai 

szerepe 
AJ GDSZT0208K 2. félév 6 0 6 2 gyakorlati jegy 

18. A külgazdasági folyamatok statisztikai elemzése AJ GDSZT0209K 2. félév 6 4 10 2 gyakorlati jegy 

          

  Összes tantárgyi követelmény  - 98 102 200 50 - 

  
Oklevél megszerzésének kritériuma: 

Szakdolgozat 
AJ GDSZT0210K - - - - 10 - 

  Összesen  - 98 102 200 60 - 

 

 



 

Képzési helyszín:  

Károli Gáspár Református Egyetem  

Állam- és Jogtudományi Kar 

1042 Budapest, Viola u. 2–4. 

 

A képzés időtartama és formája: 2 félév, a képzés őszi félévben indul. 

Munka melletti, levelező munkarendű képzés, az oktatás pénteken 12 óra után, illetve 

szombati napokon zajlik. 

 

Felvételi feltételek: 

− bölcsészettudomány, társadalomtudomány, természettudomány, 

gazdaságtudományok, műszaki, pedagógusképzés, művészet, jogi, közigazgatási, 

rendészeti és katonai képzési területek szakjain legalább alapképzésben szerzett 

végzettség és szakképzettség, továbbá 

− egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2), komplex típusú, államilag elismert 

nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte. 

 

A jelentkezéshez kérjük mellékelni a következőket: 

- oklevél másolata (beiratkozáskor az eredeti oklevelet is be kell bemutatni). Külföldi 

felsőoktatási intézményben szerzett, befejezett felsőfokú tanulmányokat tanúsító 

oklevél esetén a hiteles magyar nyelvű fordítást is csatolni kell. A továbbtanulási célú 

elismerési eljárást az Egyetem a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 

szóló 2011. évi C. törvény alapján folytatja le. 

- szakmai önéletrajz,  

- nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (beiratkozáskor az eredeti nyelvvizsga-

bizonyítványt is be kell bemutatni) 

- a regisztrációs díj befizetését igazoló átutalási bizonylat másolata. 

 

Önköltség: 

Az 1-2. félév önköltsége: 200.000,- Ft/félév,  

A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.  

  



 

A Gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó szakirányú továbbképzés szakfelelőse: 

 

Dr. Becsey Zsolt László Ph.D tudományos főmunkatárs 

e-mail: becsey.zsolt@kre.hu 

Félfogadási idő: előzetes bejelentkezés alapján 

 

Jelentkezés módja: 

Kizárólag elektronikusan, a szakirányú továbbképzések kezdőoldalán található jelentkezési 

felület kitöltésén keresztül történik. 

 

A képzésről, valamint a jelentkezés módjáról bővebb információkat kérhet kollégáinktól: 

 

e-mail: ajk.szakirany@kre.hu 

 

telefon: 06 1 370 8601 / 111-es mellék 

 

mailto:becsey.zsolt@kre.hu
mailto:ajk.szakirany@kre.hu

