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Óbudai Egyetem 

 130 éves múlt

 Hat+1 kara, három telephelye, 17 épülete, öt 
kollégiuma van

 Három doktori iskola, K+F Innovációs Központ

 Alapképzés, Mesterképzés, Felsőoktatási 
Szakképzés

 Továbbtanulási lehetőség mesterszakokon, 
doktori programon

 Több, mint 13000 hallgató

 Kiemelkedő kollégiumi ellátottság 

 Nappali, levelező, távoktatás és elearning 
oktatási formák



Óbudai Egyetem

 Alba Regia Műszaki Kar

 Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai 

Mérnöki Kar

 Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

 Keleti Károly Gazdasági Kar

 Neumann János Informatikai Kar

 Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Kar

 Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ

 Idegennyelvi Vizsgáztatási Központ



Telephelyek

Budapest
 Józsefváros

 Tavaszmező utca 15-17., 14-18.

 Népszínház utca 8.

 Óbuda
 Bécsi út 94-96., 96/b

 Nagyszombat utca 19.

 Doberdó út 6.

 Kiscelli út 78-80.

Székesfehérvár 
 Budai út 45.



Óbudai Egyetem stratégiája 

 Tudományos eredmények: TDK, Konferenciák, 
kiadványok, folyóirat, pályázatok

 Átlagot meghaladó infrastruktúra

 Hallgatóbarát oktatási környezet

 Lehetőség duális képzésre

 Külföldi tanulmányok az Erasmus programmal

 Elearning rendszer

„Célunk egy modern, 21. századi egyetemi működési 

mód megteremtése, amely új típusú, sokarcú 

felsőoktatási modellt testesít meg, mely a tradicionális 

egyetemi létmódot meghaladó, hálózatos működésű, 

újszerű oktatási módszereket alkalmazó, 

gyakorlatorientált, a gazdaság igényeire fókuszáló, 

magas színvonalú alapképzést, mester- és doktori 

képzést, valamint nemzetközi szinten kutatás-fejlesztést 

és innovációt folytat...” (Réger Mihály, 2016) 



Keleti Károly Gazdasági Kar

 Gazdaság- és Társadalom tudományi Intézet

 Szervezési és Vezetési Intézet

 Vállalkozásmenedzsment Intézet

 Testnevelési és Sport Intézet

 85 oktató



A Keleti Károly Gazdasági Kar

BA/BSC képzései

 Műszaki menedzser BSc

 Műszaki menedzser BSc angol 

nyelven (Technical Management)

 Gazdálkodási és menedzsment BA

 Kereskedelem és marketing BA



A Keleti Károly Gazdasági Kar MA / 

MSC képzései

 Vállalkozásfejlesztés mesterszak

 Mérnöktanár mesterszak



Felsőoktatási szakképzések

 Gazdálkodási és menedzsment

 Kereskedelem és marketing



Duális képzés

 Gazdálkodási és menedzsment szakon

 Műszaki menedzser szakon



Szakok megnevezése
Nappali Levelező Távoktatás

félév

Gazdálkodási és menedzsment (BA) 6+1 7 -

Kereskedelem és marketing (BA) 6+1 7 -

Műszaki menedzser (BSc) 7 7 8

Vállalkozásfejlesztés (MSc) 4 4 -

Mérnöktanár (gazdálkodási mérnök) 
(MA)

- 3 vagy 4 -

Felsőoktatási szakképzések (FSZ) 4 - -

A képzések időtartama



Hallgatói szervezetek, szakkollégiumok

• Jánossy Ferenc Szakkollégium– közösség,
szakma és kikapcsolódás egy helyen. 
www.jfszk.hu

• Galamb József Szakkollégium – Célja a 
minőségi kutatás műszaki, informatikai és 
gazdasági területen. www.triscience.hu

• Hallgatói Önkormányzat- Segíti a hallgatókat 
az adminisztrációban és olyan programokat 
szervez, mint a Gólyatábor, kari bulik és a Keleti 
Napok. http://kgk.hok.uni-obuda.hu

• IAESTE – Nemzetközi hálózat részeként ajánl 
lehetőségeket a kultúra és a karrier terén 
egyaránt. www.iaeste.hu



Kutatási műhelyek

 Kollaboratív tudásplatform (Vállalkozásmenedzsment Intézet (VMI), 

témafelelős: Dr. Szeghegyi Ágnes egyetemi docens)

 Kis- és középvállalkozások kutatása, fejlesztése tudományos 

műhely (Szervezési és Vezetési Intézet (SZVI), témafelelős: Dr. 

Kadocsa György egyetemi docens)

 Marketing Kutatóműhely (Gazdasági és Társadalomtudományi 

Intézet (GTI), témafelelős: Dr. Kiss Mariann egyetemi docens)

 Társadalom, informatika és gazdaság , (Szervezési és Vezetési 

Intézet (SZVI) témafelelős: Dr. Keszthelyi András egyetemi docens)



Konferenciák

 Management, Enterprise and Benchmarking 

nemzetközi konferencia (MEB)

 Fiatal Kutatók Szimpóziuma (FIKUSZ)



 Egy ösztöndíj program, aminek 
segítségével a hallgatók 
tanulmányaik során kétszer 
mehetnek külföldre:

 tanulni

 szakmai gyakorlatra

 3 – 10 hónap

 A kar eddig több mint 500 000 
euró ösztöndíjat biztosított a 
külföldi tanuláshoz, vagy 
szakmai gyakorlathoz.

 A kar több száz hallgatója 
tanult, vagy végezte szakmai 
gyakorlatát külföldön.

 International Week

Erasmus



Elearning rendszer

 Elektronikus napló (Neptun)

 Elektronikus jegyzetek (Moodle)

 Elearning.uni-obuda.hu

 KMOOC

 Adatbázisok



Gazdálkodási és menedzsment

A képzés célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági-,

társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani valamint

speciális szakmai ismereteik, tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó

szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a

gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására,

szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második

ciklusban történő folytatásához.



Dióhéjban

 Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, 

rövidítve: BA),

 Az oklevélben szereplő szakképzettség: közgazdász 

gazdálkodási és menedzsment alapszakon

 A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist 

in Business Administration and Management

 7 félév/2100 kontakt óra/210 kredit

 Szakirányok:

 Marketing

 Üzleti informatika (Informatikus közgazdász)

 Vállalkozásszervező



Informatikus közgazdászok

 a gyakorlatorientált informatikai ismeretekre helyezi a 

hangsúlyt

 a hallgatók megismerkednek a korszerű integrált 

(vállalatirányítási) információs rendszerekkel és azok 

alkalmazásával

 programozási ismeretekkel és az üzleti számítógépes 

hálózatok elsajátításával

 a projekttervezés eszköztárába is betekintést nyerhetnek 

 a Tudásmenedzsment, a Döntéstámogató rendszerek, CRM, 

BPR, Multimédia és Mesterséges intelligencia



 ÓE egyetemi 

szinten: https://www.youtube.com/watch?v=N

Takz20uS_c (2011es)

 KGK 

szinten: https://www.youtube.com/watch?v=s

1XBwYfSPuY (2011es)

 Hallgatói 

élet: https://www.youtube.com/watch?v=F4Tt

uj2xzk0 (új)

 Duális képzés: https://www.youtube.com/wat

ch?v=QD2zEBJk1PY

https://www.youtube.com/watch?v=NTakz20uS_c
https://www.youtube.com/watch?v=s1XBwYfSPuY
https://www.youtube.com/watch?v=F4Ttuj2xzk0
https://www.youtube.com/watch?v=QD2zEBJk1PY


Elérhetőségeink

uni-obuda.hu

kgk.uni-obuda.hu


