
 

 

Kedves ELTE GTI alapszakos Hallgatók! 

A tantárgy és kurzusfelvételhez kapcsolódóan tájékoztatjuk Önöket a következőkről: 

1) A Neptunon keresztül tud tantárgyakat és kurzusokat felvenni. Lényeges, hogy ezeken 2020. 

február 14. 16:00 óráig tud majd változtatni.  

2) Az előadások és a szemináriumok csoportméreteit úgy állítottuk be, hogy létszámhiány csak 

ritkább esetben lépjen fel, ezért nem kell kapkodni!  

3) Ahogy az az előzetes tájékoztatókon is elhangzott, erősen javasoljuk, hogy szerényebb 

(középfokú) angol nyelvtudás esetén is vállalkozzon egy-két tantárgy angol felvételére, 

különben ebbe bekapcsolódnia egyre nehezebb lesz. Az első héten még tud majd változtatni, 

illetve később vizsgázhat majd magyar nyelven is. 

4) Az első évfolyamon a tárgyak szinte mindegyikéhez egy magyar és egy angol nyelvű előadást 

hirdettünk meg, ezeket értelemszerűen az adott tantárgy nyelvének megfelelően kell felvenni. 

Kivételt jelent a kizárólag a Kereskedelem és marketing alapszakon futó Fogyasztói magatartás 

tárgy, ami csak magyarul megy ebben a félévben.  

5) A második évfolyam esetén a Nemzetközi gazdálkodás alapszak és a Pénzügy és számvitel 

alapszak összes tárgya fut angol és magyar nyelven, a kizárólag a többi szakokon kötelező 

tárgyak csak magyarul kerülnek meghirdetésre. 

6) A szemináriumi beosztás az adott tantárgy nyelvén túl attól is függ, hogy a többi tantárgyat 

milyen nyelven hallgatják, illetve melyik szakra járnak, ezért az alábbiakban, szakokra bontva 

adjuk meg az ezzel kapcsolatos szabályokat. 

7) A mellékelt órarendből is láthatják, hogy a beosztás hétről-hétre változik. Előrebocsátjuk, hogy 

kisebb-nagyobb módosítások félév közben is elképzelhetők majd. 

8) Amint az órarendből is láthatják az összes előadásuk és szemináriumuk a Gólyavárban (Mária 

Terézia és Pázmány Péter termek), a Q. épületben (Rákóczi út 7.) valamint az R30 és R21 

termekben (Rákóczi út 5.) lesz.  

 

  



 

 

Gazdálkodási és menedzsment alapszak, 2. félév 

Nemzetközi gazdálkodás alapszak, 2. félév 

Pénzügy és számvitel alapszak, 2. félév 

 

Emberi erőforrás menedzsment alapjai (EEME), Közgazdaságtan I. (KOZ1) és Vállalati pénzügyek I. 

(VPU1) tárgyak. Mindhárom tárgyból 2 angol nyelvű és 3 magyar nyelvű szemináriumi csoportot 

hirdetünk. A Közgazdaságtan I. és Vállalati pénzügyek I. tárgyakat csak azonos nyelveken vehetik fel, 

azaz vagy mindkettőt angolul, vagy mindkettőt magyarul. Az előadások és szemináriumok beosztása 

az alábbi táblázatban látható: 

Tantárgy nyelve 
Szemináriumi csoport 

EEME KOZ1 VPU1 

A A A EEME-sz11-en KOZ1_sz11-en VPU1_sz11-en 

A M M EEME-sz12-en KOZ1_sz21-hu VPU1_sz21-hu 

M A A EEME-sz21-hu KOZ1_sz12-en VPU1_sz12-en 

M M M EEME-sz22-hu KOZ1_sz22-hu VPU1_sz22-hu 

M M M EEME-sz23-hu KOZ1_sz23-hu VPU1_sz23-hu 

 

Matematika II. (MAT2) tantárgyból a 1 angol és 4 magyar szemináriumi csoport indul. Aki az angol 

nyelvű előadást hallgatja az MAT2-sz11-en, aki a magyar nyelvűt a MAT2-sz21-hu, MAT2-sz22-hu, 

MAT2-sz23-hu, MAT2-sz24-hu kódjelű szemináriumi csoportok valamelyikét kell, hogy felvegye. A 

MAT2-sz23-hu és a MAT2-sz24-hu szemináriumokat nem vehetik fel a Gazdaságtörténetet, illetve a 

Technológia és gazdaságtan tárgyat angol nyelven hallgatók. Az SzV2-sz23-hu szemináriumot és a 

MAT2-sz21-hu szemináriumot nem vehetik fel egyszerre.  

 

Gazdaságtörténet (GTOR), illetve Technológia és gazdaság (TEGA) tárgyakat csak azonos nyelven lehet 

felvenni, vagy mindkettőt angolul, vagy mindkettőt magyarul. Mindkét tárgyból 5 szemináriumi 

csoport lesz, 2 angol és 3 magyar nyelvű, Kérjük, ugyanazt a kódszámú szemináriumot vegyék fel 

mindkét tárgyból (azaz pl. mindkét tárgyból az sz12-en, vagy az sz21-hu, stb. kódút)! 

 

Számvitel II. (SzV2) tárgy angolul és magyarul is fut, 2 szemináriumi csoport az angol nyelvű és 3 

szemináriumi csoport a magyar nyelvű előadáshoz kapcsolódik. Az SzV2-sz23-hu szemináriumot és a 

MAT2-sz21-hu szemináriumot nem vehetik fel egyszerre.  

  



 

 

Kereskedelem és marketing alapszak, 2. félév 

 

Emberi erőforrás menedzsment alapjai (EEME), Közgazdaságtan I. (KOZ1) és Vállalati pénzügyek I. 

(VPU1) tárgyak. Mindhárom tárgyból 2 angol nyelvű és 3 magyar nyelvű szemináriumi csoportot 

hirdetünk. A Közgazdaságtan I. és Vállalati pénzügyek I. tárgyakat csak azonos nyelveken vehetik fel, 

azaz vagy mindkettőt angolul, vagy mindkettőt magyarul. Az előadások és szemináriumok beosztása 

az alábbi táblázatban látható: 

Tantárgy nyelve 
Szemináriumi csoport 

EEME KOZ1 VPU1 

A A A EEME-sz11-en KOZ1_sz11-en VPU1_sz11-en 

A M M EEME-sz12-en KOZ1_sz21-hu VPU1_sz21-hu 

M A A EEME-sz21-hu KOZ1_sz12-en VPU1_sz12-en 

M M M EEME-sz22-hu KOZ1_sz22-hu VPU1_sz22-hu 

M M M EEME-sz23-hu KOZ1_sz23-hu VPU1_sz23-hu 

 

Matematika II. (MAT2) tantárgyból a 1 angol és 4 magyar szemináriumi csoport indul. Aki az angol 

nyelvű előadást hallgatja az MAT2-sz11-en, aki a magyar nyelvűt a MAT2-sz21-hu, MAT2-sz22-hu, 

MAT2-sz23-hu, MAT2-sz24-hu kódjelű szemináriumi csoportok valamelyikét kell, hogy felvegye. A 

MAT2-sz23-hu és a MAT2-sz24-hu szemináriumokat nem vehetik fel a Gazdaságtörténetet angolul, 

illetve a Technológia és gazdaságtan tárgyat angol nyelven hallgatók. 

 

Gazdaságtörténet (GTOR), illetve Technológia és gazdaság (TEGA) tárgyakat csak azonos nyelven lehet 

felvenni, vagy mindkettőt angolul, vagy mindkettőt magyarul. Mindkét tárgyból 5 szemináriumi 

csoport lesz, 2 angol és 3 magyar nyelvű, Kérjük, ugyanazt a kódszámú szemináriumot vegyék fel 

mindkét tárgyból (azaz pl. mindkét tárgyból az sz12-en, vagy az sz21-hu, stb. kódút)! 

 

Fogyasztói magatartás csak magyarul fut, 2 szemináriumi csoporttal.  

  



 

 

Műszaki menedzser alapszak, 2. félév 

 

Emberi erőforrás menedzsment alapjai (EEME), Közgazdaságtan I. (KOZ1) és Vállalati pénzügyek I. 

(VPU1) tárgyak. Mindhárom tárgyból 2 angol nyelvű és 3 magyar nyelvű szemináriumi csoportot 

hirdetünk. A Közgazdaságtan I. és Vállalati pénzügyek I. tárgyakat csak azonos nyelveken vehetik fel, 

azaz vagy mindkettőt angolul, vagy mindkettőt magyarul. A 3 tárgy valamennyi előadása és 

szemináriuma hétfőnként és keddenként lesz. 

Az előadások és szemináriumok beosztása az alábbi táblázatban látható: 

Tantárgy nyelve 
Szemináriumi csoport 

EEME KOZ1 VPU1 

A A A EEME-sz11-en KOZ1_sz11-en VPU1_sz11-en 

A M M EEME-sz12-en KOZ1_sz21-hu VPU1_sz21-hu 

M A A EEME-sz21-hu KOZ1_sz12-en VPU1_sz12-en 

M M M EEME-sz22-hu KOZ1_sz22-hu VPU1_sz22-hu 

M M M EEME-sz23-hu KOZ1_sz23-hu VPU1_sz23-hu 

  

 

  



 

 

Gazdálkodási és menedzsment alapszak, 4. félév 

 

Gazdaságpolitika (GPOL), Üzleti jog II. (UJG2) és Üzleti statisztika (USTA) tárgyak angolul és magyarul 

is futnak, angolul egy szemináriumi csoport, magyarul 2 szemináriumi csoport lesz mindhárom 

tárgyból. Tetszőleges nyelvkombinációban hallgathatják a tárgyakat, viszont, ha magyarul 2 vagy 3 

tárgyat is hallgatnak, ugyanazt a kódszámú szemináriumot vegyék fel (azaz mindét tárgyból az sz21-

hu, vagy az sz22-hu kódút). Akik az Üzleti statisztika tárgyat angolul hallgatják, nem vehetik fel az UJG2-

sz22-hu szemináriumot. 

 

Hazai és nemzetközi adózás (HNAD) angolul és magyarul is fut a következő félévben, egy-egy 

szemináriumi csoporttal mindkét nyelvből. 

 

Vezetői számvitel (VSzV) tárgy angolul és magyarul is fut, egy-egy szemináriumi csoporttal. 

 

Társadalomtudományi kötelezően választható blokk 1. tárgyai: Bevezetés a szociológiába I. (BSz1) 

magyarul és angolul, illetve Kulturális antropológia I. (KUA1) csak magyarul. 

  



 

 

Kereskedelem és marketing alapszak, 4. félév 

 

Gazdaságpolitika (GPOL), Üzleti jog II. (UJG2) és Üzleti statisztika (USTA) tárgyak angolul és magyarul 

is futnak, angolul egy szemináriumi csoport, magyarul 2 szemináriumi csoport lesz mindhárom 

tárgyból. Tetszőleges nyelvkombinációban hallgathatják a tárgyakat, viszont, ha magyarul 2 vagy 3 

tárgyat is hallgatnak, ugyanazt a kódszámú szemináriumot vegyék fel (azaz mindét tárgyból az sz21-

hu, vagy az sz22-hu kódút). Akik az Üzlet statisztika tárgyat angolul hallgatják, nem vehetik fel az UJG2-

sz22-hu szemináriumot. 

 

Marketingkutatás (MAKU) és Online marketing (OLMA) tantárgyak csak magyarul futnak, egy 

előadással és egy szemináriumi csoporttal. 

 

Társadalomtudományi kötelezően választható blokk 1. tárgyai: Bevezetés a szociológiába I. (BSz1) 

magyarul és angolul, illetve Kulturális antropológia I. (KUA1) csak magyarul. 

 

 

  



 

 

Nemzetközi gazdálkodás alapszak, 4. félév 

 

Gazdaságpolitika (GPOL), Üzleti jog II. (UJG2) és Üzleti statisztika (USTA) tárgyak angolul és magyarul 

is futnak, angolul egy szemináriumi csoport, magyarul 2 szemináriumi csoport lesz mindhárom 

tárgyból. Tetszőleges nyelvkombinációban hallgathatják a tárgyakat, viszont, ha magyarul 2 vagy 3 

tárgyat is hallgatnak, ugyanazt a kódszámú szemináriumot vegyék fel (azaz mindét tárgyból az sz21-

hu, vagy az sz22-hu kódút). Akik az Üzlet statisztika tárgyat angolul hallgatják, nem vehetik fel az UJG2-

sz22-hu szemináriumot. 

 

Hazai és nemzetközi adózás (HNAD) angolul és magyarul is fut a következő félévben, egy-egy 

szemináriumi csoporttal mindkét nyelvből. 

 

Nemzetközi politikai gazdaságtan (NPOG) tárgy angolul és magyarul is fut, egy-egy szemináriumi 

csoporttal. 

 

Társadalomtudományi kötelezően választható blokk 1. tárgyai: Bevezetés a szociológiába I. (BSz1) 

magyarul és angolul, illetve Kulturális antropológia I. (KUA1) csak magyarul. 

 

  



 

 

Pénzügy és számvitel alapszak, 4. félév 

 

Gazdaságpolitika (GPOL), Üzleti jog II. (UJG2) és Üzleti statisztika (USTA) tárgyak angolul és magyarul 

is futnak, angolul egy szemináriumi csoport, magyarul 2 szemináriumi csoport lesz mindhárom 

tárgyból. Tetszőleges nyelvkombinációban hallgathatják a tárgyakat, viszont, ha magyarul 2 vagy 3 

tárgyat is hallgatnak, ugyanazt a kódszámú szemináriumot vegyék fel (azaz mindét tárgyból az sz21-

hu, vagy az sz22-hu kódút). Akik az Üzlet statisztika tárgyat angolul hallgatják, nem vehetik fel az UJG2-

sz22-hu szemináriumot. 

 

Hazai és nemzetközi adózás (HNAD) angolul és magyarul is fut a következő félévben, egy-egy 

szemináriumi csoporttal mindkét nyelvből. 

 

Vezetői számvitel (VSzV) tárgy angolul és magyarul is fut, egy-egy szemináriumi csoporttal. 

 

Társadalomtudományi kötelezően választható blokk 1. tárgyai: Bevezetés a szociológiába I. (BSz1) 

magyarul és angolul, illetve Kulturális antropológia I. (KUA1) csak magyarul. 

 

  



 

 

Műszaki menedzser alapszak, 4. félév 

 

Ebben a félévben az Üzleti statisztika (USTA) tárgy fut, az USTA-ea20-hu előadások és az USTA-sz22-

hu szemináriumok hétfőn és kedden a 8-12 sávban lesznek, ezeket vegyék fel.  

 

Vállalati gazdaságtan specializáció 

A specializációhoz tartozó GTI tárgyak előadásai és szemináriumai szerdán 8-10 és csütörtökön 12-18 

sávban lesznek. 

Fogyasztói magatartás tárgyból a FOMA-ea20-hu előadást és a FOMA-sz22-hu szemináriumot vegyék 

fel! 

Technológia és gazdaság tárgyból a TEGA-ea20-hu előadást és a TEGA-sz23-hu szemináriumot vegyék 

fel! 

 


