
Master of Business Administration (MBA) mesterképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
1. A mesterképzési szak megnevezése: Master of Business Administration (MBA) 
 
2. A mesterképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplı megjelölése:  
− végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)  
− szakképzettség: okleveles közgazdász MBA szakon  
− a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: Economist (Master of Business 

Administration)  
 
3. Képzési terület: gazdaságtudományok  
 
4. A mesterképzésbe történı belépésnél elızményként elfogadott szakok:  
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetık figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment, a 
pénzügy és számvitel, a nemzetközi gazdálkodás, a kereskedelem és marketing, valamint a 
mőszaki menedzser alapképzési szakok.  
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsısorban számításba 
vehetı alapképzési szakok: az emberi erıforrások, a turizmus-vendéglátás, az alkalmazott 
közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, az üzleti szakoktató alapképzési szakok.  
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetık figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsıoktatásról szóló 1993. évi 
LXXX. törvény szerinti fıiskolai vagy egyetemi szintő alapképzési szakok, amelyeket a 
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsıoktatási 
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.  
 
5. A képzési idı félévekben: 4 félév  
 
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 120 kredit  
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetı kreditek száma: 20-40 kredit;  
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhetı kreditek száma: 20-30 kredit;  
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetı kreditek száma: 25-65 kredit;  
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetı kreditek minimális értéke: 6 kredit;  
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit;  
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya legalább 30%.  
 
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az üzleti terület minden fontosabb 
részterületén megszerzett ismereteik birtokában képesek a vállalkozások életben maradását és 
fejlıdését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására. Ismerik a nemzetközi gazdaság fı 
tendenciáit, valamint képesek az emberi erıforrások, illetve általában szervezetek, 
vállalkozások tevékenységeinek irányítására. Cél továbbá a megfelelı elméleti alapokkal 
ötvözött karriergyorsítás. Megfelelı ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés 
keretében történı folytatására.  
 
 



a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:  
− az üzleti és menedzsment ismeretanyagot,  
− az üzleti élet mőködési és fejlesztési folyamatait, szabályszerőségeit, kommunikációs 

szokásait,  
− a vonatkozó szakirodalmat.  
 
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  
− tervezni, szervezni, irányítani és vezetni a versenyszektor és közszféra szervezeteinek 

munkafolyamatait akár hazai, akár nemzetközi szinten,  
− az üzleti folyamatok menedzselésével kapcsolatos feladatok megoldására, elemzések, 

jelentések, felmérések elkészítésére, önálló és csoportmunka végzésére,  
− az üzleti problémák felismerésére és a megoldásukra irányuló döntések elıkészítésére, a 

szükséges információk beszerzésére és elemzésére,  
− stratégiai jellegő kérdések felismerésére és megválaszolására.  
 
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  
− szakmai igényesség iránti elkötelezettség,  
− önálló problémafelismerı és megoldó készség,  
− innovációs készség,  
− kritikai elemzı és javaslattevı készség,  
− vezetıi készségek,  
− vállalati gondolkodás,  
− tolerancia és szinergia lehetıségének felismerése,  
− üzleti etika és részben a társadalmi kérdések iránti érzékenység,  
− szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.  
 
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bıvítı, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 20-40 kredit  
kvantitatív módszerek, szervezeti viselkedés, számvitel, vállalati pénzügyek, marketing, 
termelésmenedzsment, emberi erıforrás menedzsment.  
8.2. A szakmai törzsanyag kötelezı ismeretkörei: 20–30 kredit  
kvantitatív módszerek, szervezeti viselkedés, számvitel, vállalati pénzügyek, marketing, 
termelésmenedzsment, emberi erıforrás menedzsment, üzleti (vállalati) gazdaságtan, 
stratégiai menedzsment, vállalati kommunikáció, üzleti jog, változásmenedzsment, 
minıségmenedzsment, projektmenedzsment, döntés-problémamegoldás, nemzetközi 
pénzügyek, befektetések, információmenedzsment.  
A szakmai törzsanyag kötelezıen választható ismeretkörei:  
differenciált szakmai ismeretek 25-65 kredit: 
specializációk, modulok, illetve szabályozottan választható szakmai tantárgyak, így például 
bankügyletek, egészségügy-menedzsment, gazdaságpolitika, határidıs és opciós ügyletek, 
környezetmenedzsment, közösségi gazdaságtan, logisztika, makrogazdasági pénzügyek, 
nemzetközi (multinacionális) menedzsment, pszichológia, technológiamenedzsment, 
termelésszervezés, üzleti etika, haladó üzleti jog, üzletpolitika;  
diplomamunka: 15 kredit.  
 
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:  
A diplomamunkához kapcsolódóan az intézményi tanterv határozza meg.  
 
 



10. Idegennyelvi követelmények:  
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvbıl államilag elismert, legalább középfokú (B2) 
komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élı idegen nyelvbıl középfokú (B2) komplex 
típusú, a képzési területnek megfelelı szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert 
felsıfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékő érettségi 
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.  
 
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:  
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsıoktatási törvényben 
meghatározott – összevetése alapján elismerhetı legyen legalább 60 kredit a korábbi 
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:  
− módszertani alapismeretek (15 kredit): matematika, statisztika, informatika;  
− közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, nemzetközi 

gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-
elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális 
gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai 
ismeretek;  

− üzleti alapismeretek (10 kredit): vállalati gazdaságtan, pénzügyek, gazdasági jog, 
döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció;  

− társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU, általános és gazdasági jogi 
ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia;  

− szakmai ismeretek (15 kredit): szervezeti viselkedés, számvitel, vállalati pénzügyek, 
marketing, termelésmenedzsment, vezetés és szervezés, kontrolling, stratégiai tervezés, 
emberi erıforrás menedzsment.  

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 
kredittel rendelkezzen a hallgató, továbbá a 4. pont szerinti alapfokozat vagy fıiskolai szintő 
végzettség birtokában megszerzett legalább három, mesterfokozat vagy egyetemi szintő 
végzettség birtokában megszerzett kétéves szakmai, vezetıi gyakorlat. A hiányzó krediteket a 
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtıl számított két 
féléven belül, a felsıoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak 
szerint meg kell szerezni. 
 
 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplı adatok 
 
 
a) A képzés megnevezése: Master of Business Administration (MBA) mesterképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: gazdaságtudományok képzési terület 
d) Szakirányok: - 
e) Megszerezhetı végzettség, szint és annak ISCED besorolása: mesterfokozat (ISCED 5A) 
f) Megszerezhetı szakképzettség: okleveles közgazdász MBA szakon 
g) A képzés nyelve: angol 
h) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
i) Képzési idı: 4 félév 
j) A képzés során megszerzendı kreditek száma: 120 kredit 
k) A nyilvántartásba vétel ideje: OH-FIF/324-4/2011. sz. határozat jogerıre emelkedése 
l) A meghirdetés kezdetének ideje: 2011/2012. tanév 
m) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
n) Képzési együttmőködések: - 



o) A képzés közös képzés keretében történı megvalósítására vonatkozó adatok: - 
p) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
q) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 

• Szenátus 68/2011. sz. határozata (2011. március 24.) 
• MAB 2008/8/V/30. sz. határozat 

r) Szakfelelıs oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Kunos István, 72133820149 
s) Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 
 


