
Vállalati pénzügyi menedzsment 
Képzés nyelve: Magyar

Célkitűzések
Korunk turbulens pénzügyi világában 
kiemelkedően fontos, hogy alapos isme-
retekkel rendelkező pénzügyi szakembe-
reket képezzünk mind a vállalati, mind a 
makrogazdasági szféra számára. A vállalati 
pénzügyi menedzsment mesterképzés ezt 
a célt hivatott szolgálni olyan tantárgyak 
tanulmányozása keretében, amelyek egy-
részt a konkrét vállalati pénzügyi döntések 
megalapozására készítik fel a hallgatókat, 
másrészt azokkal a módszertani eszközök-
kel látják el a hallgatókat, amelyek nélkü-
lözhetetlenek a vállalatok pénzügyi me-
nedzsmentjében és hosszú távú stratégiai 
pénzügyi döntéseiben. A gyakorlatorientált 
oktatást a vállalati együttműködések is tá-
mogatják, lehetőséget teremtve valós válla-
lati projektekben való részvételre, valamint 
részmunkaidős alkalmazásra is.

Tartalom és struktúra
A vállalati pénzügyi menedzsment mes-
terképzés első félévben betekintést nyújt 
a vállalatértékelésbe, a pénzügyi ökono-
metriába, lehetőséget ad a származtatott 
termékek árazásának megismerésére és az 
interkulturális üzleti kommunikáció elsa-
játítására. Második félévben a hallgatók a 
következő tantárgyakkal ismerkednek meg: 
döntéstámogató informatikai rendszerek, 
üzleti tervezés, monetáris politikák, projek-

tértékelés. Harmadik és negyedik félévben 
a képzés a következő tárgyakra nyújt rálá-
tást: kontrolling, a válság közgazdaságtana, 
befektetési döntések, vállalati pénzügyi 
stratégiák, vállalkozástan.

Készségek és kompetenciák
A képzés lehetőséget nyújt az elemzési 
készség fejlesztésére specifikus pénzügyi 
modellek segítségével, a pénzügyi-gazdasá-
gi nemzetközi szaknyelv elsajátítására, vál-
lalati szintű elemzési és szintetizáló készség 
elsajátítására, valamint az elmélyültebb ku-
tatásra (pl. doktori képzésre) való felkészí-
tésre. Biztosított az összetett, interdiszcip-
lináris kutatásokban való részvétel, amely 
lehetőséget kínál más akadémiai intézmé-
nyekkel való együttműködésre. A hallga-
tók képesek lesznek vezetői tevékenységek 
végzésére pénzügyi intézmények különbö-
ző vezetési szintjein; a pénzügyi és banki 
szférára jellemző kockázatok azonosítá-
sára, követésére és kezelésére; beruházási 
döntések meghozatalára és gyakorlati meg-
valósítása kockázatos körülmények között; 
adott gazdasági környezetnek leginkább 
megfelelő vállalatértékelési módszertan ki-
választására és alkalmazására.

Karrierlehetőségek
A vállalati pénzügyi menedzsment mester-
képzés által nyújtott kompetenciák kivá-

lóan hasznosíthatók a következő munka-
körökben: pénzügyi menedzser, pénzügyi 
igazgató, pénzügyi kontroller. A vállala-
tértékelés és haladó pénzügyi stratégiák 
révén nyújtott tudás- és eszköztár kiválóan 
alkalmazható pénzügyi- és adótanácsadó 
minőségben, fúziók és felvásárlások, beru-
házási projektek értékelése kontextusban. 
A befektetési döntések és a származtatott 
termékek árazása pedig igen alapos szakis-
mereteket nyújt pénzügyi elemzők, befek-
tetési tanácsadók számára.
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C U R R I C U L U M
Vállalati pénzügyi menedzsment (magyar és angol nyelven) 
 

1. Félév (30 kredit) 2. Félév (30 kredit) 3. Félév (30 kredit) 4. Félév (30 kredit) 
    

Vállalatértékelés 

Származtatott termékek árazása 

Pénzügyi ökonometria 

Interkulturális üzleti kommunikáció* 

Tárgyalástechnikák 

 

 

Döntéstámogató informatikai rendszerek 

Üzleti tervezés 

Pénzügyi szimulációk 

Monetáris politikák 

Projektértékelés 

Üzleti idegen nyelv. Alkalmazott 
kompetenciák* 

Kontrolling 

Integrált vállalati információs rendszerek 

Befektetési döntések 

Vállalati pénzügyi stratégiák  

 

1. Kötelezően választható tantárgy 

• Projektciklus menedzsment 
• Árazási stratégiák és taktikák 
• Szervezeti magatartás 

 
 

Vállalkozástan 

Szakgyakorlat (Vállalati pénzügyi stratégiák 
vagy Vállalatértékelés) 

Tudományos kutatás a disszertációs dolgozat 
elkészítéséhez** 

Disszertációs dolgozat elkészítése 

 

2. Kötelezően választható tantárgy 

• Ellátási lánc menedzsment 
• Teljesítménymutatók 

 
* Angol, francia, német, olasz és spanyol 

** Magyar, angol, francia, német és spanyol 

“A vállalati pénzügyi 
menedzsment kép
zés olyan komplex 
pénzügyi modellekkel 
ismertet meg, amelyek a 
valós gazdasági életben is aktí
van használhatók. Mivel a képzés 
vállalati partnerségben működik, 
lehetőségünk adódik pénzügyi 
szakemberek mellett élőben ta
pasztalni a kihívásokat és fel
használni a gyakorlati tudást.”

 BONCZIDAI BOGLÁRKA
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