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ALAPKÉPZÉSEK 

Képzési szint: Alapképzés Képzés kezdete: szeptember Képzés nyelve: magyar 

Tagozat: Nappali, Levelező Képzés időtartama: 6 tanulmányi félév + 1 félév szakmai gyakorlat 

Finanszírozás: állami ösztöndíjas, önköltséges (175.000 Ft/félév) 

Alapképzésben meghirdetett szakjaink, melyek duális képzési formában 

is választhatók: 

Képz. 
Szint 

Munka-
rend 

Fin. 
Forma 

Meghirdetett 
képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz.  
Idő 

(félév) 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

A N/L A emberi 
erőforrások 

támogatott 7 kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy: (informatika 
ismeretek, kereskedelem 
ismeretek, közgazdaság 
ismeretek, turisztika 
ismeretek, ügyvitel 
ismeretek, vendéglátóipar 
ismeretek) v. egy idegen 
nyelv: (angol, francia, 
német, olasz, orosz, 
spanyol) v. szakmai 
előkészítő tárgy: 
(kereskedelmi és marketing 
alapismeretek, 
közgazdasági 
alapismeretek, 
vendéglátás-
idegenforgalom 
alapismeretek) 

A N/L K emberi 
erőforrások 

175.000 Ft 

A N A gazdálkodási és 
menedzsment 

támogatott 7 

A N/L K gazdálkodási és 
menedzsment 

175.000 Ft 

A N A kereskedelem és 
marketing 

támogatott 7 

A N K kereskedelem és 
marketing 

175.000 Ft 

A N A nemzetközi 
gazdálkodás 

támogatott 7 

A N K nemzetközi 
gazdálkodás 

175.000 Ft 

A N A pénzügy és 
számvitel 

támogatott 7 

A N/L K pénzügy és 
számvitel 

175.000 Ft 

A N A turizmus-
vendéglátás 

támogatott 7 

A N K turizmus-
vendéglátás 

175.000 Ft 
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Emberi erőforrások alapképzési szak 

 

A képzés célja: a gazdaságtudományokban jártas, módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és 

általános műveltséggel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, üzleti, 

vezetési, szociológiai, pszichológiai, politológiai, jogi és kommunikációs ismereteikre támaszkodva 

képesek a munkaerőpiacok elemzésére, az emberierőforrás-gazdálkodás funkcióinak ellátására, 

korszerű módszereinek alkalmazására, az érdekegyeztetési folyamatok koordinálására, az érintett 

területeken szervezési, elemzési, tervezési, döntés-előkészítési és szolgáltatási feladatok megoldására, 

továbbá a megszerzett ismereteik alapján alkalmasak tanulmányaik mesterképzési szakon történő 

folytatásához. 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:  
közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon 

 

Végzettjeink képesek: 

 a gazdaság különböző területein működő szervezetekben, illetőleg vállalkozásokban az emberi 

erőforrások fejlesztését és hasznosítását elősegítő gazdálkodási, elemzési és tervezési feladatok 

ellátására, 

 önálló munkavégzésre és csoportmunkára, vezetői, tanácsadói munka támogatására, 

 közgazdasági megfontolásokra épülő, gazdasági kalkuláción alapuló meggyőző szakmai 

érvelésre, informatikailag támogatott korszerű elemzési módszerek, tárgyalási és prezentációs 

technikák alkalmazására, 

 megbízható munkavégzésre multikulturális környezetben, 

 munkaerő-piaci elemzések készítésére, emberierőforrás-gazdálkodási funkciók és 

érdekegyeztetési folyamatok vizsgálatára, 

 a személyügyi, a munkaerő-piaci és az érdek-képviseleti szervezetekben szolgáltatási feladatok 

ellátására. 

További részletek:  http://gtk.uni-miskolc.hu/Emberi_eroforras_szak 
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Gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak 

A képzés célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, 

alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek 

a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a 

gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő 

ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon 

Végzettjeink képesek: 

 a problémamegoldó technikák vállalati döntések előkészítésében való alkalmazására, 

 idegen nyelven és az informatika segítségével is a hazai és a nemzetközi üzleti környezetben 

hatékonyan kommunikálni, 

 önálló munka végzésére a vállalati rendszer különböző részterületein, 

 a gazdálkodó szervezetek általános gazdálkodásához és szervezéséhez kapcsolódó 

munkakörökben vezetői feladatok ellátására, 

 a környezeti változásokhoz való alkalmazkodásra, az önálló karrierépítésre, tapasztalataik 

értékelése és folyamatos továbbképzés útján; az alapképzésben megismert szakterület 

gyakorlati úton való kiszélesítésére. 

Specializációk:  

A menedzsment specializáció célja elméleti és gyakorlati területen egyaránt komplex menedzsment 

ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik megfelelő tapasztalatok megszerzésével 

alkalmasak profitorientált, illetve non-profit szervezetekben menedzseri, vezetési-szervezési feladatok 

ellátására. Ennek megfelelően a kurzusok fókuszában a szervezeti folyamatok hatékony 

menedzselésére, rendszertani áttekintésre, a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás 

stratégiai és operatív szintű tervezésére és szervezésére irányuló ismeretek állnak. 

A vállalkozási specializáció célja elsősorban a mikro- kis, és középvállalkozásokhoz kapcsolódó 

tervezési, pénzügyi, gazdálkodási ismeretek elmélyítése. A szakirányon végzettek ennek megfelelően 

többlet ismeretet szereznek a kisvállalatok piacelemzés- és piactervezéséről, a költség- és 

áralakításukról, a pénzügyi tervezésükről, az adózásukról, a készletgazdálkodás, termelésirányítás, 

információgazdálkodás speciális kisvállalati kérdéseiről. 

További részletek:  http://gtk.uni-miskolc.hu/gazdalkodas_es_menedzsment_szak 

http://gtk.uni-miskolc.hu/gazdalkodas_es_menedzsment_szak


 

 

 

5                 

Kereskedelem és marketing alapképzési szak 

 

A képzés célja: olyan gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és 

készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és 

szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi 

tevékenységének szervezésére és irányítására, továbbá kellő mélységű ismeretekkel rendelkeznek a 

képzés második ciklusban történő folytatásához. 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:  
közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon 

Végzettjeink képesek: 

 kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására, a 

kereskedelmi folyamatok elemzésére és tervezésére, 

 különböző termékek és szolgáltatások beszerzésére és értékesítésére, 

 önálló és csoportmunka végzésére, 

 a szervezet funkcionális területeivel és a marketingszolgáltatókkal, beszállítókkal, partnerekkel 

való együttműködésre, 

 reklám, eladás ösztönzési, piackutatási adatok elemzésére,  

 egyes logisztikai feladatok ellátására, 

 a kereskedelem és marketing specifikus szoftverek használatára, 

 jelentések, felmérések elkészítésére, szóbeli és írásbeli kommunikációra. 

Specializációk:  

A sales (értékesítési) specializáció célja az értékesítéshez kapcsolódó ismeretek elmélyítése. A 

szakirányon végzettek ennek megfelelően többlet ismeretet szereznek a nagy- és kiskereskedelmi 

értékesítési technikái, az értékesítés-ösztönzési technikák, az e-marketing, a logisztikai rendszerek, a 

külkereskedelemi technika témakörökben, az elméleti ismereteket számos esettanulmánnyal 

kiegészítve. 

A marketingkommunikáció specializáció a területhez kapcsolódó speciális témakörök elmélyítéséhez 

nyújt kiegészítő ismereteket. A szakirány hallgatói kiemelten foglalkoznak a kreatív tervezés, a public 

relations, kampány- és médiatervezés, válságkommunikáció, média-technikák témakörökkel, az 

elméleti ismereteket számos esettanulmánnyal kiegészítve. 

További részletek:  http://gtk.uni-miskolc.hu/kereskedelem_es_marketing_szak 
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Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak 

 

A képzés célja: legalább két idegen nyelven magas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek 

képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani 

ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére 

és irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő 

folytatásához. 

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:  
közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon 

 

Végzettjeink képesek: 

 a nemzetközi áru, szolgáltatások és pénzügyi mozgások elemzésére, 

 regionális és hazai relációkban való párhuzamos gondolkodásra, 

 nemzetközi tárgyalások önálló vitelére, 

 a menedzsment funkciók gyakorlati alkalmazására, 

 önálló és csoportmunkára, 

 tárgyalási, prezentációs és meggyőzési technikák alkalmazására, 

 a problémák önálló felismerésére, a feladatok kijelölésére, rangsorolására és megoldására. 

Specializációk:  

A Nemzetközi vállalkozások specializációcélja a nemzetközi üzleti élethez kapcsolódó 

szállítmányozási, pénzügyi, gazdálkodási ismeretek elmélyítése. A szakirányon végzettek ennek 

megfelelően többlet ismeretet szereznek a nemzetközi szállítmányozás, a nemzetközi vállalkozások 

menedzsmentje, a transznacionális vállalatok gazdálkodása és a versenypolitika témakörében. 

Az Európai regionális gazdasági kapcsolatok specializáció a térség gazdasági-, üzleti kapcsolatainak 

építéséhez, térségi gazdaságfejlesztéshez szükséges ismeretek elmélyítéséhez nyújt kiegészítő 

ismereteket. A szakirány hallgatói kiemelten foglalkoznak a kelet-közép-európai gazdasági 

kapcsolatok kérdésével, a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztésével, az interkulturális 

kommunikáció kérdéseivel. 

További részletek:  http://gtk.uni-miskolc.hu/nemzetkozi_gazdalkodasi_szak 
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Pénzügy és számvitel alapképzési szak 

 

A képzés célja: olyan gazdasági 

szakemberek képzése, akik 

megalapozott gyakorlati ismeretek, 

készségek és képességek 

birtokában alkalmasak a 

vállalkozások, pénzintézetek és 

költségvetési intézmények 

pénzügyi, szervezeteinek kialakítására, működtetésére, valamint számviteli szakfeladatok irányítására, 

a gazdálkodó és egyéb szervezetek számviteli politikájának és rendjének kialakítására, a 

számítástechnika felhasználásával való fejlesztésére, megszervezésére, a beszámolási kötelezettség 

teljesítésére, a költséggazdálkodás rendszerének kialakítására, fejlesztésére, működtetésére, a 

gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a 

képzés második ciklusban történő folytatásához. 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:  
közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon 

Végzettjeink képesek: 

 a pénzügyi, befektetési, finanszírozási, beruházási döntések előkészítésére, a hitelkérelmek, 

pénzügyi tervek, pályázatok készítésére, értékelésére, 

 önálló finanszírozási döntésekre, a mérlegbeszámoló elkészítésére, 

 a vagyonra és üzleti működésre vonatkozó beszámolók önálló összeállítására, elemzésére, 

 adó-, illeték-, vám-, jövedék-, tb-kötelezettségek meghatározására és a bevallások elkészítésére, 

 gazdasági folyamatok, szervezeti események komplex pénzügyi, számviteli következményeinek 

meghatározására, 

 számviteli politika, számviteli szabályzatok készítésére, 

 gazdálkodási, likviditási és hatékonysági követelmények összehangolására, 

 önálló munkavégzésre és csoportmunkára, tárgyalási és prezentációs technikák alkalmazására, 

meggyőző szakmai érvelésre, korszerű informatikai eszközök használatára. 

Specializációk:  

A pénzügy specializáció célja vállalatok, költségvetési intézmények, pénzügyi szervezetek pénzügyi 

feladataihoz kapcsolódó ismeretek elmélyítése. A szakirányon végzettek ennek megfelelően többlet 

ismeretet szereznek a vállalati pénzügyi tervezés, a költségvetési intézmények gazdálkodása, 

bankismeret, befektetési és értékpapír-ismeretek témakörökben. 

A számvitel specializáció a számvitel különböző területeihez kapcsolódó speciális témakörök 

elmélyítéséhez nyújt kiegészítő ismereteket. A szakirány hallgatói kiemelten foglalkoznak a 

hitelintézeti számvitel, a non-profit számvitel, a komplex elemzés, a konszolidálás alapjai és a 

nemzetközi számvitel témakörökkel. 

További részletek:  http://gtk.uni-miskolc.hu/penzugy_es_szamvitel_szak

http://gtk.uni-miskolc.hu/penzugy_es_szamvitel_szak
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Turizmus-vendéglátás alapképzési szak 

 

A képzés célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik a közgazdaságtudományi, 

társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a 

turizmus és a vendéglátás területén tevékenységek végzésére és irányítására, szervezésére és kellő 

ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatására. 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:  
közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon 

 

Végzettjeink képesek: 

 az egyes turisztikai szakterületen jelentkező feladatok és munkakörök ellátására, 

 a turisztikai vállalkozásoknál vezetői feladatok ellátására, 

 többnyelvű és különböző funkciójú kommunikációra, nemzetközi turizmussal kapcsolatos 

feladatok ellátására, valamint az informatikai ismeretek alkalmazására, 

 a turizmusban specifikus tárgyalási, prezentációs, információszervezési és meggyőzési technikák 

alkalmazására, 

 a szolgáltatásokkal és az intenzív ügyfélkapcsolattal összefüggő problémák hatékony kezelésére, 

különös figyelemmel az interkulturális konfliktusok lehetőségeire, 

 a turizmus fejlesztésével kapcsolatos érdekkonfliktusok kezelésére. 

Specializációk: 

 Kulturális turizmus specializáció 

 Desztináció-menedzsment specializáció 

További részletek: http://gtk.uni-miskolc.hu/turizmusvendeglatas_szak 

 

http://gtk.uni-miskolc.hu/turizmusvendeglatas_szak
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Miért érdemes 
Miskolcon, a 

Gazdaságtudományi 
Karon tanulni? 

A Miskolci Egyetem igazi universitas – a 

Gazdaságtudományi Kar mellett három 

műszaki kar, jogi-, bölcsész-, egészségügyi-, 

zeneművészeti  karon oktat. 

Az EGYETEMVÁROS igazi campus – ahol az 

oktatási épületek mellett, kollégiumok, uni-

hotel, sportpályák, stadion, uszoda, supermarket és teljes szolgáltatási infrastruktúra működik,  

Tudja Ön a Gazdaságtudományi Karról? 

A Gazdaságtudományi Kar 2007-ben elnyerte a Felsőoktatási Minőségi díj ezüst fokozatát.  

Két évente megszervezzük a Gazdaságtudományi Kar nemzetközi tudományos konferenciáját 

Lillafüreden, mellyen a hazai és Európa meghatározó gazdasági felsőoktatási intézményeinek vezető 

oktatói, professzorai is részt vesznek. 2015-ben többek között ennek a konferenciának a keretében 

ünnepelte a Kar Fennállásának 25. évfordulóját. 

Hazai és nemzetközi esettanulmány-író és megoldó versenyeken rendszeresen sikerrel szerepelnek 

hallgatóink. 

Tantárgyaink oktatásában segítségünkre van a COEDU távoktatási keretrendszer, melyen keresztül a 

hallgatók személyes kóddal letölthetik az előadások és gyakorlatok anyagát, mintafeladatok és tesztek 

segítik a tanulást. E felület a külföldi részképzésben résztvevők számára biztosítja, hogy ne essenek ki a 

hazai tanulmányokból. 

Az alapképzés minden szakán, minden szakmai alapozó tantárgyat angolul és ha kapacitásunk engedi 

németül is oktatunk. 

Korszerű oktatási infrastruktúra várja a hallgatókat; számítógépes laborok és szakkönyvtárak minden 

intézetben, tanirodai gyakorlatok, humánerőforrás fejlesztő laboratórium. Legújabb 

kezdeményezésünk az SAP integrált vállalatirányítási rendszer moduljainak oktatása. 

Hallgatói öntevékeny körök támogatása: A hallgatók szakmai fejlődésének fontos támogatója a Hantos 

Elemér Szakkollégium. A szakkollégium, mint kiválósági műhely, a legtehetségesebb hallgatókat fogja 

össze. A hallgatók bekapcsolódnak a hazai és nemzetközi kutatási projektjeinkbe, továbbképzéseket 

szerveznek érdeklődésüknek megfelelően. A Magyar Közgazdasági Társaság Miskolci Ifjúsági 

Szervezete tömöríti azokat a hallgatókat, akik fogékonyak a makrogazdasági problémák iránt, 

vitafórumokat, szakmai előadás sorozatokat szerveznek és vezetnek. 
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Közgazdász Karrier Irodából a Gazdaságtudományi Kar hallgatói közvetlenül tájékozódhatnak hazai és 

nemzetközi tanulmányi ösztöndíjakról, szakmai gyakornoki programokról, külföldi tanulmányokról, 

részképzésekről. Végzős hallgatóinkat segíti az elhelyezkedésben, munkaerő-piaci tréninget és a 

karrier tanácsadást nyújt az érdeklődőknek. 

Szakmai kirándulások, csapatépítő tréningek: A hallgatók és oktatók közötti közvetlen kapcsolat és 

szakmai munka támogatását szolgálják a csapatépítő tréningek, melyek több napos szakmai 

kirándulások keretében történnek. Ezek az események jó alkalmat biztosítanak arra is, hogy a hallgatók 

között mély barátságok alakuljanak ki. 

A végzett hallgatók elhelyezkedési lehetősége 

A hazai közgazdasági felsőoktatásban egyike vagyunk azon 

gazdaságtudományi karnak, amelyik a legszélesebb kínálatot nyújtja az 

üzleti jellegű képzés területén. A képzések gyakorlatorientáltságát a 

munkaerőpiac is elismeri, hallgatóinknak nincsenek elhelyezkedési gondjai. 

Nemzetközi nagyvállalatok, kereskedelmi bankok, költségvetési szervek 

egyaránt szívesen fogadják hallgatóinkat. 

A Karrierirodánk hallgatóink munkavállalását segíti. Szoros kapcsolatunk 

van egykori hallgatóinkkal a Miskolci Közgazdász Véndiák Egyesületen keresztül. A korábban nálunk 

végzett hallgatók, akik ismerik a képzés erősségeit, szívesen fogadják a miskolci közgazdász 

munkavállalókat. 

Ha életcéljuknak a gazdasági, üzleti tudományokban való jártasság megszerzését tűzték ki, 

szakmájuknak egy szép, örömökben és nehézségekben is bővelkedő, de mindenkor szükséges 

tudomány- és szakterületre lépnek. Ezt a döntésüket a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karára 

(ME-GTK) történő jelentkezésüket a diplomaátvételt követően, utólag is pozitívan fogják megítélni. 

 

 

További részletes információ és jelentkezés: 

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala 

3515 Miskolc-Egyetemváros A/4 épület 113-117. ajtó 

Telefon: 46/565-190; 46/565-111/10-05; Fax: 46/563-471 

Honlap: www.gtk.uni-miskolc.hu 

e-mail: gazddek@uni-miskolc.hu 

Facebook: facebook.com/MEGTK/ 

http://www.gtk.uni-miskolc.hu/
mailto:gazddek@uni-miskolc.hu

