
Műszaki Menedzser BSc 

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése (magyarul és angolul): 

Műszaki Menedzser – Engineering Manager 

Karunkon választható mesterképzési szakok az oklevél megszerzése után: 

Gépészmérnöki MSc 

A képzés célja: 

A képzés célja gazdálkodási mérnökök képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki, 

gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, 

informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához. 

A képzés felépítése:  A tantervek a https://gamf.uni-neumann.hu/kepzeseink/ oldalon 

megtekinthetők. 

Képzési idő: 

7 félév 

Felvételi követelmények:  

érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány 

Értékelési eljárások: 

A számonkérés a szorgalmi időszak folyamán jellemzően dolgozat, projektmunka, csoportfeladat vagy 

prezentáció formájában történik. A vizsgaidőszakban az előadások anyagából kell vizsgázni a félév 

elején kiadott követelményrendszer szerint. 

A záróvizsgára bocsátás feltétele: 

• a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, 

• a szakdolgozat/diplomamunka benyújtása és elfogadása, 

• a záróvizsgára történő jelentkezés, figyelembe véve, hogy 

• a 2012. szeptember 1. előtt jogviszonyt létesítő hallgatók esetében az abszolutórium 

megszerzését követő hét éven belül sor kell, hogy kerüljön a záróvizsgára. 

• a 2012. szeptember 1. után jogviszonyt létesítő hallgatók esetében az abszolutórium 

megszerzését követő öt éven belül sor kell, hogy kerüljön a záróvizsgára törvényi szabályozás 

alapján. Öt éven túl az intézménynek nincs lehetősége méltányosság alapján záróvizsga 

jelentkezést engedélyezni. 

• az Egyetem felé fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése 

Az abszolutórium (végbizonyítvány) kiadásának feltétele: 

A tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot - a 

nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat (diplomamunka) elkészítése kivételével - teljesítette, és az előírt 

krediteket megszerezte (a szakdolgozathoz kapcsolódó kurzusokat is), végbizonyítványt állít ki 

(abszolutórium). 

 

https://gamf.uni-neumann.hu/kepzeseink/


A diploma kiadásának feltétele: 

Sikeres záróvizsga teljesítése, államilag elismert középfokú komplex (KER B2 szintű) nyelvvizsga vagy 

azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány szükséges (60% feletti emelt szintű) 

Milyen területen tud elhelyezkedni, esetleg a végzőseinkről egy pár mondatos összefoglaló, hogy 

hol helyezkednek el jellemzően: 

• kis-, közepes és nagyvállalatoknál, 

• multinacionális cégeknél, 

• állami szférában, közigazgatásban közintézményeknél, önkormányzatoknál, 

• ipari termelő és szolgáltató vállalatoknál, 

• logisztikai (raktározással, szállítmányozással, anyaggazdálkodással, anyagkezeléssel 

foglalkozó) cégeknél, 

• pályázatírással, technológiatranszferrel foglalkozó cégeknél, 

• mérnöki tervező és szolgáltató irodáknál, 

• kereskedelmi vállalkozásoknál, 

• pénzintézeteknél (bankoknál, biztosítótársaságoknál, piaci befektetésekkel foglalkozó 

cégeknél), 

• médiát működtető cégeknél. 

A jelentkezés módja:  

https://www.felvi.hu 

Fizetendő díjak: költségtérítés esetén  

320 000 Ft 

Bővebb információ:  

• Kari referens: Noel Gáborné 

• E-mail cím: felveteli@gamf.uni-neumann.hu 

• Kecskemét, Izsáki út 10. Tel.: 76/516-318 

 

A dokumentum frissítésének dátuma: 2023.02.28. 


