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H A T Á R O Z A T 
 

 

 

 

A(z) Wekerle Sándor Üzleti Főiskola (a továbbiakban: Felsőoktatási Intézmény) működési 

engedélyét 

 
 

m ó  d  o  s  í  t  o  m ,  
 

 

és a Felsőoktatási Intézmény működési engedélyét egységes szerkezetben az alábbiak szerint 

adom ki: 

 

 

„  M Ű K Ö D É S  I    E N G E D É L Y  
 

 

1. A felsőoktatási intézmény neve: Wekerle Sándor Üzleti Főiskola 

 

2. A felsőoktatási intézmény azonosítója: FI50782 

 

3. A felsőoktatási intézmény székhelye: 1083 Budapest, Jázmin utca 10. 

 

4. A felsőoktatási intézmény által meghirdethető képzések: 
 

Képzés 

kódja 
Képzés neve 

Képzés típusa 

(szintje) 

Képzési terület vagy 

tudományterület 

Képzés 

helye 

Képzés 

nyelve 

Képzés 

munkarendje 

Meghirdetés 

első féléve 

Meghirdetés 

utolsó féléve 

BSZKESO emberi erőforrások 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKESO emberi erőforrások 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKGAI gazdaságinformatikus 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
informatika képzési 

terület 
Budapest angol nappali 

2016/2017 
II. félév 
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BSZKGAI gazdaságinformatikus 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

informatika képzési 

terület 
Budapest magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

BSZKGAI gazdaságinformatikus 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

informatika képzési 

terület 
Budapest magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

BSZKGAM 
gazdálkodási és 

menedzsment 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2020/2021 

II. félév 
  

BSZKGAM 
gazdálkodási és 

menedzsment 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

BSZKGAM 
gazdálkodási és 
menedzsment 

alapképzés 
(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 
képzési terület 

Budapest magyar levelező 
2013/2014 I. 

félév 
  

BSZKGAM 
gazdálkodási és 
menedzsment 

alapképzés 
(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 
képzési terület 

Budapest magyar nappali 
2013/2014 I. 

félév 
  

BSZKGAM 
gazdálkodási és 

menedzsment 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest német esti 

2022/2023 I. 

félév 
  

BSZKGAM 
gazdálkodási és 

menedzsment 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest német levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

BSZKGAM 
gazdálkodási és 

menedzsment 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest német nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

BSZKGAM 
gazdálkodási és 

menedzsment 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest német távoktatás 

2022/2023 I. 

félév 
  

BSZKKEM 
kereskedelem és 

marketing 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2013/2014 I. 
félév 

  

BSZKKEM 
kereskedelem és 

marketing 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol nappali 

2013/2014 I. 
félév 

  

BSZKKEM 
kereskedelem és 

marketing 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2007/2008 

II. félév 
  

BSZKKEM 
kereskedelem és 

marketing 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2007/2008 

II. félév 
  

BSZKNZI nemzetközi gazdálkodás 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2019/2020 

II. félév 
  

BSZKNZI nemzetközi gazdálkodás 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2019/2020 
II. félév 

  

BSZKPSZ pénzügy és számvitel 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2012/2013 I. 
félév 

  

BSZKPSZ pénzügy és számvitel 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2012/2013 I. 

félév 
  

SFOKGAF gazdaságinformatikus 
felsőoktatási 

szakképzés 

informatika képzési 

terület 
Budapest magyar levelező 

2019/2020 I. 

félév 
  

SFOKGAF gazdaságinformatikus 
felsőoktatási 

szakképzés 

informatika képzési 

terület 
Budapest magyar nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

SFOKKMA 

SSZIKER 

kereskedelem és 

marketing [kereskedelmi] 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKKMA 
SSZIKER 

kereskedelem és 
marketing [kereskedelmi] 

felsőoktatási 
szakképzés 

gazdaságtudományok 
képzési terület 

Budapest magyar nappali 
2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKKMA 
SSZIKLO 

kereskedelem és 
marketing [logisztika] 

felsőoktatási 
szakképzés 

gazdaságtudományok 
képzési terület 

Budapest magyar levelező 
2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKKMA 

SSZIKLO 

kereskedelem és 

marketing [logisztika] 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKKMA 

SSZIMRK 

kereskedelem és 
marketing 

[marketingkommunikáció] 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
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SFOKKMA 

SSZIMRK 

kereskedelem és 
marketing 

[marketingkommunikáció] 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKPZS 
SSZIALH 

pénzügy és számvitel 
[államháztartási] 

felsőoktatási 
szakképzés 

gazdaságtudományok 
képzési terület 

Budapest magyar levelező 
2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKPZS 

SSZIALH 

pénzügy és számvitel 

[államháztartási] 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKPZS 

SSZINPR 

pénzügy és számvitel 
[nonprofit pénzügyi és 

számviteli] 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKPZS 

SSZINPR 

pénzügy és számvitel 

[nonprofit pénzügyi és 
számviteli] 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKPZS 
SSZIPZI 

pénzügy és számvitel 
[pénzintézeti] 

felsőoktatási 
szakképzés 

gazdaságtudományok 
képzési terület 

Budapest magyar levelező 
2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKPZS 
SSZIPZI 

pénzügy és számvitel 
[pénzintézeti] 

felsőoktatási 
szakképzés 

gazdaságtudományok 
képzési terület 

Budapest magyar nappali 
2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKPZS 

SSZIVAL 

pénzügy és számvitel 

[vállalkozási] 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKPZS 

SSZIVAL 

pénzügy és számvitel 

[vállalkozási] 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVBSR beszerzési menedzsment 
szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2020/2021 

II. félév 
  

TTOVBSR beszerzési menedzsment 
szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2020/2021 

II. félév 
  

TTOVCAC coach 
szakirányú 

továbbképzés 
társadalomtudomány 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2020/2021 
II. félév 

  

TTOVCAC coach 
szakirányú 

továbbképzés 
társadalomtudomány 

képzési terület 
Budapest angol nappali 

2020/2021 
II. félév 

  

TTOVCAC coach 
szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

TTOVCAH coach - üzleti edző 
szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2020/2021 

II. félév 
  

TTOVCAH coach - üzleti edző 
szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol nappali 

2020/2021 

II. félév 
  

TTOVCAH coach - üzleti edző 
szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVDSR 
diplomás sales manager 

szakreferens 
szakirányú 

továbbképzés 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2020/2021 
II. félév 

  

TTOVDSR 
diplomás sales manager 

szakreferens 
szakirányú 

továbbképzés 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol nappali 

2021/2022 I. 
félév 

  

TTOVDSR 
diplomás sales manager 

szakreferens 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2020/2021 

II. félév 
  

TTOVEDR marketing menedzser 
szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2020/2021 

II. félév 
  

TTOVEDR marketing menedzser 
szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol nappali 

2014/2015 I. 

félév 
  

TTOVEDR marketing menedzser 
szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVEDR marketing menedzser 
szakirányú 

továbbképzés 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2012/2013 I. 
félév 
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TTOVENY 
protokoll és 

rendezvényszervező 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2019/2020 

II. félév 
  

TTOVEUA 
executive MBA - e-

business 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2020/2021 

II. félév 
  

TTOVEUA 
executive MBA - e-

business 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2020/2021 

II. félév 
  

TTOVEVT 

executive MBA - 

diplomáciai és nemzetközi 

szervezetek specialista 

szakirányú 
továbbképzés 

társadalomtudomány 
képzési terület 

Budapest angol esti 
2021/2022 

II. félév 
  

TTOVEVT 

executive MBA - 

diplomáciai és nemzetközi 

szervezetek specialista 

szakirányú 
továbbképzés 

társadalomtudomány 
képzési terület 

Budapest angol levelező 
2021/2022 

II. félév 
  

TTOVEVT 
executive MBA - 

diplomáciai és nemzetközi 

szervezetek specialista 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Budapest angol nappali 

2021/2022 

II. félév 
  

TTOVEVT 

executive MBA - 

diplomáciai és nemzetközi 
szervezetek specialista 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Budapest magyar esti 

2021/2022 

II. félév 
  

TTOVEVT 

executive MBA - 

diplomáciai és nemzetközi 
szervezetek specialista 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2021/2022 

II. félév 
  

TTOVEVT 

executive MBA - 

diplomáciai és nemzetközi 

szervezetek specialista 

szakirányú 
továbbképzés 

társadalomtudomány 
képzési terület 

Budapest magyar nappali 
2021/2022 

II. félév 
  

TTOVEVT 
executive MBA - 

diplomáciai és nemzetközi 

szervezetek specialista 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Budapest német esti 

2021/2022 

II. félév 
  

TTOVEVT 
executive MBA - 

diplomáciai és nemzetközi 

szervezetek specialista 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Budapest német levelező 

2021/2022 

II. félév 
  

TTOVEVT 

executive MBA - 

diplomáciai és nemzetközi 
szervezetek specialista 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Budapest német nappali 

2021/2022 

II. félév 
  

TTOVEXM 
executive MBA 

menedzser 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2020/2021 

II. félév 
  

TTOVEXM 
executive MBA 

menedzser 
szakirányú 

továbbképzés 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol nappali 

2016/2017 I. 
félév 

  

TTOVEXM 
executive MBA 

menedzser 
szakirányú 

továbbképzés 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2016/2017 
II. félév 

  

TTOVEXM 
executive MBA 

menedzser 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2016/2017 

II. félév 
  

TTOVEXS 
executive MBA 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2020/2021 

II. félév 
  

TTOVEXS 
executive MBA 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVEXS 
executive MBA 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2016/2017 

II. félév 
  

TTOVEXS 
executive MBA 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2016/2017 

II. félév 
  

TTOVEZS 
executive MBA - e-

business szakközgazdász 
szakirányú 

továbbképzés 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2020/2021 
II. félév 

  

TTOVEZS 
executive MBA - e-

business szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2020/2021 

II. félév 
  

TTOVFIG 
felsőoktatási igazgatási és 

gazdálkodási szakember 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2010/2011 I. 

félév 
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TTOVFOM programozó informatikus 
szakirányú 

továbbképzés 

informatika képzési 

terület 
Budapest angol levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

TTOVFOM programozó informatikus 
szakirányú 

továbbképzés 

informatika képzési 

terület 
Budapest angol nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

TTOVFOM programozó informatikus 
szakirányú 

továbbképzés 

informatika képzési 

terület 
Budapest magyar levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

TTOVGBS 
gazdálkodás biztonsági 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVGSL gazdasági logisztikus 
szakirányú 

továbbképzés 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2020/2021 
II. félév 

  

TTOVGSL gazdasági logisztikus 
szakirányú 

továbbképzés 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2020/2021 
II. félév 

  

TTOVINS 
ingatlangazdálkodási 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2020/2021 

II. félév 
  

TTOVINS 
ingatlangazdálkodási 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVIRM informatikai menedzsment 
szakirányú 

továbbképzés 

informatika képzési 

terület 
Budapest angol levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

TTOVIRM informatikai menedzsment 
szakirányú 

továbbképzés 

informatika képzési 

terület 
Budapest angol nappali 

2017/2018 I. 

félév 
  

TTOVIRM informatikai menedzsment 
szakirányú 

továbbképzés 
informatika képzési 

terület 
Budapest magyar levelező 

2016/2017 
II. félév 

  

TTOVIRM informatikai menedzsment 
szakirányú 

továbbképzés 
informatika képzési 

terület 
Budapest magyar nappali 

2016/2017 
II. félév 

  

TTOVITS 
informatikai menedzsment 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

TTOVITS 
informatikai menedzsment 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol nappali 

2017/2018 I. 

félév 
  

TTOVITS 
informatikai menedzsment 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2016/2017 

II. félév 
  

TTOVITS 
informatikai menedzsment 

szakközgazdász 
szakirányú 

továbbképzés 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2016/2017 
II. félév 

  

TTOVKKY 
mérnök-közgazdász 

egyetemi 
szakirányú 

továbbképzés 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2021/2022 I. 
félév 

  

TTOVKKY 
mérnök-közgazdász 

egyetemi 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVKKY 
mérnök-közgazdász 

egyetemi 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVKKY 
mérnök-közgazdász 

egyetemi 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVMKF 
mérnök-közgazdász 

(főiskolai) 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVMKF 
mérnök-közgazdász 

(főiskolai) 
szakirányú 

továbbképzés 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol nappali 

2021/2022 I. 
félév 

  

TTOVMKF 
mérnök-közgazdász 

(főiskolai) 
szakirányú 

továbbképzés 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2021/2022 I. 
félév 

  

TTOVMKF 
mérnök-közgazdász 

(főiskolai) 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVMPM 
média projekt 

menedzsment 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2015/2016 I. 

félév 
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TTOVMPM 
média projekt 

menedzsment 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2015/2016 I. 

félév 
  

TTOVMPR 
mérnök - 

projektközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVMPR 
mérnök - 

projektközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVMPR 
mérnök - 

projektközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVMPR 
mérnök - 

projektközgazdász 
szakirányú 

továbbképzés 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2021/2022 I. 
félév 

  

TTOVMUK mérnök - üzemközgazdász 
szakirányú 

továbbképzés 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2021/2022 I. 
félév 

  

TTOVMUK mérnök - üzemközgazdász 
szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVMUK mérnök - üzemközgazdász 
szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVMUK mérnök - üzemközgazdász 
szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVONL online marketing 
szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2020/2021 

II. félév 
  

TTOVONL online marketing 
szakirányú 

továbbképzés 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2020/2021 
II. félév 

  

TTOVOVL 

projektmenedzsment 

(fővállalkozás) 
szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVOVL 

projektmenedzsment 

(fővállalkozás) 
szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVOVL 

projektmenedzsment 

(fővállalkozás) 

szakközgazdász 

szakirányú 
továbbképzés 

gazdaságtudományok 
képzési terület 

Budapest magyar levelező 
2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVOVL 
projektmenedzsment 

(fővállalkozás) 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVPCR 
Public Relations 
kommunikáció 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVPCR 

Public Relations 

kommunikáció 
szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVPCR 

Public Relations 

kommunikáció 

szakközgazdász 

szakirányú 
továbbképzés 

gazdaságtudományok 
képzési terület 

Budapest magyar levelező 
2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVPCR 

Public Relations 

kommunikáció 

szakközgazdász 

szakirányú 
továbbképzés 

gazdaságtudományok 
képzési terület 

Budapest magyar nappali 
2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVPCT 
pénzügyi controller és 

tanácsadó szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2020/2021 

II. félév 
  

TTOVPCT 
pénzügyi controller és 

tanácsadó szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2020/2021 

II. félév 
  

TTOVPFO 
projektmenedzsment 

(fővállalkozás) specialista 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVPFO 
projektmenedzsment 

(fővállalkozás) specialista 
szakirányú 

továbbképzés 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol nappali 

2021/2022 I. 
félév 
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TTOVPFO 
projektmenedzsment 

(fővállalkozás) specialista 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVPFO 
projektmenedzsment 

(fővállalkozás) specialista 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVPRK 
Public Relations 

kommunikáció 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVPRK 
Public Relations 

kommunikáció 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVPRK 
Public Relations 
kommunikáció 

szakirányú 
továbbképzés 

gazdaságtudományok 
képzési terület 

Budapest magyar levelező 
2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVPRK 
Public Relations 
kommunikáció 

szakirányú 
továbbképzés 

gazdaságtudományok 
képzési terület 

Budapest magyar nappali 
2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVRUT 
környezet- és 

területfejlesztési 

menedzser 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2019/2020 

II. félév 
  

TTOVRUT 

környezet- és 

területfejlesztési 
menedzser 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol nappali 

2019/2020 

II. félév 
  

TTOVRUT 

környezet- és 

területfejlesztési 

menedzser 

szakirányú 
továbbképzés 

gazdaságtudományok 
képzési terület 

Budapest magyar levelező 
2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVRUT 

környezet- és 

területfejlesztési 

menedzser 

szakirányú 
továbbképzés 

gazdaságtudományok 
képzési terület 

Budapest magyar nappali 
2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVSAD 
társadalombiztosítási 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVSMG 
sales manager 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2020/2021 

II. félév 
  

TTOVSMG 
sales manager 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVSMG 
sales manager 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2020/2021 

II. félév 
  

TTOVVUM 
vendéglátó-turisztikai 

menedzser 
szakirányú 

továbbképzés 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2021/2022 I. 
félév 

  

TTOVVUM 
vendéglátó-turisztikai 

menedzser 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest angol nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVVUM 
vendéglátó-turisztikai 

menedzser 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVVUM 
vendéglátó-turisztikai 

menedzser 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2010/2011 I. 

félév 
  

 

5. A Felsőoktatási Intézmény maximális hallgatói létszáma: 
 

Képzési hely 
Munkarend 

Teljes idős Részidős Távoktatási 

Budapest 520 1260 0 

Összesen 
520 1260 0 

1780 

 

6. A Felsőoktatási Intézmény által fenntartott gyakorló köznevelési intézmények és azok 

gyakorlóintézményi besorolása: - 
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7. A Felsőoktatási Intézmény megfelelése a felsőoktatási minőségbiztosítás európai 

sztenderdjeinek (ESG): 
 

Szervezet(i egység) Minősítés Minősítés hatálya 

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Megfelel 2022-12-31 

”  

 

A jelen eljárásért a Felsőoktatási Intézményt terhelő eljárási költség megállapításáról és 

viseléséről külön végzésben rendelkeztem. 

 

 

I N D O K O L Á S 
 

 

A Felsőoktatási Intézmény kérelmet nyújtott be képzés indításának engedélyezésére és 

nyilvántartásba vételére, melyről külön döntésben rendelkeztem. Erre való tekintettel  

a Felsőoktatási Intézmény működési engedélyét módosítottam. 

 

A döntést megalapozó jogszabályhelyek: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény 2. melléklet I. rész 2. pont a), c) és d) alpontja. 

 

Tekintettel arra, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

(a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésére figyelemmel a rendelkezésemre álló adatok 

alapján a tényállás nem volt tisztázott, a sommás eljárás feltételei nem álltak fenn, ezért az Ákr. 

41. § (2) bekezdése alapján a kérelmet teljes eljárásban bíráltam el, melyről az ügyfelet az Ákr. 

43. § (2) bekezdése szerint tájékoztattam. 

 

A Felsőoktatási Intézmény mint ügyfél kérelmének teljes egészében helyt adtam, és az ügyben 

nincs ellenérdekű ügyfél, ezért a rendelkező részben a jogorvoslatról szóló tájékoztatást  

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdésének 

megfelelően mellőztem, az indokolásban pedig csak a döntést megalapozó jogszabályhelyeket 

tüntettem fel. 

 

 

Budapest, az elektronikus dátumbélyegző szerint 

 

 

 

 Brassói Sándor mb. elnök nevében és megbízásából:

  

  

 Dr. Fekete Zsolt 

 főosztályvezető 

 

 

 

 

 
Kapják: 

1. Felsőoktatási intézmény 

2. Irattár 
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