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Duális képzésben indul-e: nem
Specializációk:
1. Specializáció neve: Ágazati szakértő specializáció
2. Specializáció neve: Módszertani szakértő specializáció
Képzési és kimeneti követelmények:
1. A mesterképzési szak megnevezése: családpolitika és humán szakpolitikák
gazdaságtana mesterképzési szak (Economics of Family Policy and Public Policies for
Human Development)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
− végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
− szakképzettség: okleveles közgazdász családpolitika és humán szakpolitikák
gazdaságtana szakon
− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Family Policy and in
Public Policies for Human Development
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1.
Teljes
kreditérték
beszámításával
vehető
figyelembe:
a
gazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott közgazdaságtan, a
gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a nemzetközi gazdálkodás, a
pénzügy és számvitel, a gazdaság- és pénzügy- matematikai elemzés alapképzési
szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban
számításba vehető: a gazdaságtudományok képzési területről a közszolgálati, a
kereskedelem és marketing, turizmus és vendéglátás, a társadalomtudomány
képzési területről a nemzetközi tanulmányok, a politikatudomány, a szociális
munka, a szociológia, a jogi képzési területről a munkaügyi és társadalombiztosítási
igazgatási, az államtudományok képzési területről az igazgatásszervező, a
nemzetközi igazgatási, a közigazgatás-szervező alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők
figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
− a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
− a diplomamunka elkészítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
− az intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 6
kredit;
2

Családpolitika

−

a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6
kredit
7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti
tanulmányi területi besorolása: 314/0311
8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja, olyan közgazdászok képzése, akik ismerik a családpolitikák különböző
típusait, a családpolitikák egyénekre és családokra gyakorolt hatását. Megértik a
családpolitikai változások multidimenzionalitását. Képessé válnak makrotársadalmi
környezetben is elhelyezni az egyes családpolitikai típusokat és reflektálni azok
különböző társadalmi hatásaira, továbbá család- és népesedéspolitikát, gyermekvédelmi
és ifjúságpolitikát, esélyegyenlőségi politikát, valamint a kapcsolódó humán
szakpolitikákat kezdeményező, alakító és megvalósító állami és nem állami, hazai és
nemzetközi szervezetekben a családok döntéshozatalának és az ezzel kapcsolatos, a
család funkcióit erősítő és kiegészítő közpolitikai kérdéseknek, valamint a családokat
érintő szakpolitikai koncepciók, intézkedések hatásainak szakmailag megalapozott
elemzésére, a bizonyítékalapú közpolitika módszereinek alkalmazására, az elöregedő
társadalom demográfiai és közpolitikai kihívásaira tudományos igényű válaszok
kidolgozására és az ezekkel kapcsolatos tervezési és irányítási feladatok ellátására.
Felkészültek tanulmányaiknak doktori képzésben történő folytatására.
8.1 Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
8.1.1. Családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana szakon aközgazdász
a) tudása
− Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro
szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a
meghatározó gazdasági tényeket.
− Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, a nemzeti
határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit,
különös tekintettel az intézményi környezetre.
− Ismeri a közszektor működésének leírását és megértését elősegítő,
közgazdaságtani alapú, inter- és transzdiszciplináris elméletek és fogalmi
keretek összefüggéseit.
− Ismeri a társadalomtudományok alapvető összefüggéseit, a mai magyar
társadalom szerkezetét, demográfiai helyzetét, a társadalmi változásokat leíró
elméleteket.
− Ismeri és érti a hazai, európai és globális társadalmi problémákat, képes
értelmezni azok hatásait.
− Ismeri és hatékonyan alkalmazza a tudományos munka értékelésének akadémiai
kritériumait.
− Ismeri a közgazdasági ösztönzők és a demográfiai folyamatok alakulása
(termékenység, halálozás, népességmozgalom, családszerkezet) közötti
kapcsolatok elemzéseit, a demográfiai folyamatok közpolitikai befolyásolásának
lehetőségeit és korlátait.
− Ismeri a család döntéshozataláról szóló modelleket és számításokat, valamint
ezek kritikáját.
− Ismeri és tudja alkalmazni a családdal, a népesedési folyamatokkal, a
generációkkal, a generációk közötti együttműködéssel foglalkozó tudományok
fogalmi kereteit, ismeri a családpolitika kulturális, szociológia, történelmi és
politikai dimenzióit, korszerű elméleteit, történeti és jelenkori modelljeit,
kölcsönhatásait a humán szakpolitikákkal, azok rendszerének felépítését és a
működésüket meghatározó folyamatokat.
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Tudományos ismeretekkel rendelkezik a családpolitika megvalósításának hazai
és nemzetközi gyakorlatáról, ismeri és érti a családpolitikai és az egyéb jóléti,
szociálpolitikai intézmény- és eszközrendszert érintő koncepciókat és ezek
kritikáit.
− Birtokában van a szakmai munkában közvetlenül alkalmazható módszereknek,
különösen a demográfiai és családpolitikai kutatás és elemzés, a családpolitikai
tervezés és közpolitika-alkotás területén.
− Ismeri a társadalomkutatásban, a döntés-előkészítésben alkalmazott statisztika
elméletét és módszertanát, az erre vonatkozó legfontosabb nemzetközi
szakirodalmat, a bizonyítékalapú közpolitika-alkotás családpolitikában
alkalmazható fő módszertani megközelítéseit (ökonometriai elemzés,
makroökonómiai modellezés, mikroszimuláció, kísérleti módszerek) és
tisztában van a módszerek korlátaival is.
b) képességei
− Képes elhelyezni a családpolitikával és a kapcsolódó humán szakpolitikákkal
kapcsolatos szakterületi ismereteit a tágabb tudományos és közpolitikai
környezetben.
− Képes alkalmazni a tudományos elemző munka elméleti és módszertani
eszközeit és írástechnikáit.
− Képes a családpolitika szakmai feladatainak megoldása során önálló elemzésre,
értékelésre, azok generációk társadalmi helyzetére gyakorolt hatásának
feltárására.
− Képes a családok gazdasági helyzetével kapcsolatos gazdasági adatok elemzésére
és a kapcsolódó közpolitikák értékelésére és tervezésére.
− Képes alkalmazni a demográfiai megközelítéseket és a demográfia módszertanát
az elöregedő társadalom kihívásainak, a modern társadalmak konfliktusainak
elemzésére.
− Képes a szociálpolitika és a jóléti államok egyéb releváns humán
szakpolitikáinak elemzésére.
− Eligazodik a társadalmi döntéshozatali mechanizmusok működési módjában és
hatásaiban, továbbá képes értelmezni az érdekütköztetés és az érdekérvényesítés
családtudományokban jelentőséggel bíró fajtáit és alkalmazásuk módját.
− Képes konkrét kutatási projektek összeállítására a családpolitikához kapcsolódó
társadalmi és demográfiai jelenségekkel kapcsolatban, a helyes kutatási
kérdések megfogalmazására, a megfelelő kutatási módszerek kiválasztására és
alkalmazására.
− Képes beavatkozási folyamatok és szakpolitikai döntések tervezésére,
menedzselésére, megvalósítására.
− Képes a családpolitika területén a hazai és külföldi tudományos és egyéb szakmai
források feltárására, feldolgozására és szakmai munkája során a leszűrt
következtetések gyakorlati alkalmazására.
c) attitűdje
− A társadalmi problémák, az okok és összefüggések iránti analitikus és kritikai
érzék jellemzi.
− Előtérbe helyezi a bizonyítékalapú, kritikai gondolkodásmódot.
− Részt vesz a nemzetközi és a hazai tudományos vitákban, nyitott a szakmai
együttműködésekre, részt vesz a szakpolitikai diskurzusokban.
− Mélyíti és fejleszti a családtudományok mint interdiszciplináris tudományág
terén szerzett tudását.
− Önreflexióra képes és átlátható kutatói etikával dolgozik.
d) autonómiája és felelőssége
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Etikai és szakmai felelősséget vállal saját munkájáért, az általa irányított
szervezetért, az alkalmazottakért. Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját
és beosztottai szakmai és általános fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel.
− Szakmai szemléletmódja gondolkodó és elemző. A társadalmi és közpolitikai
problémák komplex megfogalmazására és megértésére törekszik.
− Szakmai döntéseit alátámasztja módszertanilag és etikailag egyaránt
megalapozott érveléssel.
− A hazai és nemzetközi szakmai folyamatok ismeretében képes szakmai
állásfoglalás kialakítására és képviseletére.
− Kritikus reflexióval él a családtudomány, mint interdiszciplináris tudományág
fejlődéséről.
− Saját szakterületén képes felelősségteljesen megítélni kollégái munkáját.
9. A mesterképzés jellemzői
9.1. A szakmai ismeretek jellemzői
9.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek,
amelyekből a szak felépül:
− Közgazdaságtani és kutatás-módszertani [mikroökonómia, makroökonómia és
ökonometria (statisztika)] társadalomtudományi alapozó ismeretkörök 18-30
kredit.
− Szakspecifikus szakmai ismeretek 66-90 kredit:
• közgazdasági: közösségi gazdaságtan, költségvetési politika, családi
döntések és fogyasztói magatartás, az oktatás, a szociálpolitika, az
egészségügy, a nyugdíjrendszer gazdaságtana, munkagazdaságtan,
fogyasztóvédelmi szabályozás gazdaságtana, esélyegyenlőségi kérdések
közgazdasági elemzése, viselkedési és kísérleti közgazdaságtan 24-36 kredit;
• közpolitikai: közpolitika folyamata, közpolitika elemzés (haladó),
közpolitika elméletek, humán szakpolitikai szolgáltatások igazgatási
módszerei, Európai Unió politikai gazdaságtana, Európai Unió közpolitikái
és a humán szakpolitikák 18-24 kredit;
• társadalomtudományi: népesedési kérdések, közgazdaságtan és demográfia
összefüggései a közpolitika szempontjából, általános és területi
szociálpolitika, foglalkoztatás-politika, gyermekvédelem és gyermekjogok,
családsegítés, magyar politikai és kormányzati rendszer, politikai
gazdaságtan és jóléti rendszerek, szociálpszichológia, családszociológia,
nemek közötti egyenlőség problémáinak közpolitikai, esélyegyenlőségi
vonatkozásai 18-24 kredit;
• jogi: családjog, esélyegyenlőséggel kapcsolatos jogalkotás, gyermekjogok,
fogyasztóvédelem 6 kredit;
− szakmai gyakorlat 6 kredit.
9.1.2. 9.1.2. Választható specializációs modulok az ágazati szakpolitikai
szakértés (gazdasági, közpolitikai és társadalomtudományi
ismeretek)
területéről
vagy
a
módszertani
szakértés
(bizonyítékalapú
szakpolitika-alkotás
módszerei,
kutatásmódszertani
és
társadalomtudományi
ismeretek)
területéről.
9.2. Idegennyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből
középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi
nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános
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nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
9.3. A szakmai gyakorlat követelményei
A képzéshez szakmai gyakorlat kapcsolódik. A szakmai gyakorlat követelményeit
az intézményi tanterv határozza meg.
9.4. 9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a
mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei
9.5. A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma
45 kredit az alábbi területekről:
− közgazdasági (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan,
gazdaságelmélet, közgazdaság- elmélettörténet, gazdaságpolitika, emberi
erőforrás menedzsment) ismeretek területről 18 kredit;
− módszertani (matematika, statisztika, informatika, ökonometria, hatáselemzés,
adatelemzés, közpolitikai esettanulmányok, számítógépes módszertan
ismeretek (közszolgálati intézmények, kormányzati szintek gazdálkodása,
irányítása, közpolitikai, szakpolitikai ismeretek, közjogi, társadalompolitikai)
ismeretek területéről 12 kredit;
− társadalomtudományi
(szociológia,
politológia,
demográfia,
szervezetszociológia, gazdaságtörténet, kormányzati és politikai döntéshozatal,
nemek szerinti különbségek, esélyegyenlőségi tanulmányok, emberi jogok)
alapismeretek területéről 15 kredit.
− A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai
alapján a felsorolt területeken legalább 15 kredittel rendelkezzen. A
mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
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Core courses
Core courses
4KO03NBK78M
4KO03NBK80M
4KO03NBV90M
GKGM001LMMB
GKKK015LMMB
KSSZ003LMMB
GKKK016LMMB
GKKK009LMMB
KSSZ001LMMB

Academic writing,
kvalitatív módszerek és
research design
Kvantitatív elemzési
módszerek
A közpolitika folyamata és
intézményei
Humánpolitikák az
emberi fejlődésért
Komparatív családpolitika
Munka és magánélet
egyensúlya
Változó családok, változó
demográfiai mintázatok
Családjog, a család jogi
szabályozása
A gyermekvállalás
közgazdaságtana és
szociológiája

1
őszi
félév

2

2022/23-as
tanév
3

tavaszi őszi
félév
félév

4

Előkövetelmény

Kredit

2021/22-es
tanév

Kód

30

18

12

93

33

30

6

6

75
Hajnal
György

Gazdaság- és
Közpolitika Intézet

Hajnal
György
Gajduschek
György
Hermann
Zoltán

Gazdaság- és
Közpolitika Intézet
Gazdaság- és
Közpolitika Intézet
Munkagazdaságtan
Központ
Gazdaság- és
Közpolitika Intézet
Kommunikáció és
Szociológia Intézet
Gazdaság- és
Közpolitika Intézet
Gazdaság- és
Közpolitika Intézet

K

0

12

3

gy

ősz

K

0

48

6

gy

tavasz

K

24

24

6

v

ősz

6

K

24

24

6

v

ősz

6

K

24

24

6

v

ősz

K

24

24

6

v

ősz

K

24

24

6

v

tavasz

6

Szalma Ivett

K

24

24

6

v

tavasz

6

Gajduschek
György

K

24

24

6

v

ősz

GKGM002LMMB

Háztartások gazdaságtana

K

24

24

6

v

tavasz

KG00001LMMB

Az öregedés gazdaságtana

K

24

24

6

v

ősz

GKKK054LMMB

Közösségi gazdaságtan

K

24

24

6

v

tavasz

6

6
6

Szalma Ivett
Nagy Beáta

6

Bartus Tamás
6

6

Hermann
Zoltán
Berde Éva

6

Intézet

tavaszi
félév

33

3

Tárgyfelelős

Mike Károly

Ekvivalens
tárgy

Kommunikáció és
Szociológia Intézet
Munkagazdaságtan
Központ
Közgazdaságtani
Intézet
Gazdaság- és
Közpolitika Intézet

Név

Kód

Név

Megjegyzés

ea

meghirdetés féléve

Tantárgy név

jelleg

Tantárgy kód

kredit

féléves
óraszám

értékelés

Családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana mesterképzési szak, Budapest képzési helyű, magyar nyelvű levelező munkarendű képzés tanterve a
2021/2022. tanév 1. (őszi) félévében kezdő hallgatók számára

Családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana mesterképzési szak

GKKK013LMMB

Befektetés a gyerekekbe
és a társadalmi
megtérülés

K

sz

24

24

6

v

1
őszi
félév

2

2022/23-as
tanév
3

tavaszi őszi
félév
félév

tavasz

4

Előkövetelmény

Kredit

2021/22-es
tanév

Kód

6
0

0

12

6

18

Ágazati szakértő specializáció

0

0

12

6

18

GKKK001LMMB
GKKK002LMMB
GKKK017LMMB

Intézet

tavaszi
félév

Specializáció
A jóléti rendszer
generációs
megközelítésben
Jóléti rendszerek és a
gondozási politikák
reformjai
A termékenység
alakulását befolyásoló
tényezők

Tárgyfelelős
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Megjegyzések
Jelleg: K-kötelező, KV-kötelezően választható, V-szabadon választható, KR-kritérium
tantárgy
Értékelés: v-vizsga, gy-gyakorlati jegy, a-aláírás, sz-szigorlat
Heti vagy féléves óraszám: ea-előadás, sz-szeminárium/gyakorlat
A hallgatók tanulmányaik során két féléven keresztül tanulhatnak térítésmentesen nyelvet a
választható tantárgyak keretében.
A testnevelés 0 kredites kritérium tárgy. Két félévet kell teljesíteni aláírásért a képzési idő első
négy féléve során.
A kötelező tantárgyakon kívül a hallgatók választható tantárgyakat vehetnek fel a választható
tantárgyak (lásd Neptun),
valamint az idegen nyelvek kínálatából.
Tanterv
A tantárgyakat a mintatanterv szerinti ütemezésben ajánlott felvenni. A hallgató ettől
eltérhet, figyelembe véve:
1. az előtanulmányi rendet,
2. tantárgyak meghirdetésének félévét
3. félévenkénti átlagos 30 kredit teljesítését.
Figyelem!
A kredittúllépés szabályai a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban, valamint a Hallgatói Térítési
és Juttatási Szabályzat
Díjtételek táblázatában vannak rögzítve.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy tantervi változások lehetségesek!

