
 

 

 

1                 

Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

Felvételi tájékoztató 
 

 

 

 

 

 G a z d a s á g t u d o m á n y i  K a r  /  G T K  

 F a c u l t y  o f  E c o n o m i c s    

 



 
G a z d a s á g t u d o m á n y i  K a r  /  G T K  

 

2                 

Mesterképzések 

 

Mesterképzésben meghirdetett szakok (EGYES SZAKOK MÁR DUÁLIS KÉPZÉSBEN IS!) 

Képz. 
Szint 

Mun-
ka- 

rend 

Fin. 
Forma 

Választható szak 

Képzési hozzá-
járulás / költ-

ségtérítés  
(félév) 

Képz. 
Idő 

(félév) 

Vizsga- 
követelmé-

nyek 

M N/L A Ellátásilánc-menedzsment támogatott 4 felvételi 
elbeszélgetés M N/L K Ellátásilánc-menedzsment 270 000 Ft 4 

M N/L A Marketing támogatott 4 

M N/L K Marketing 270 000 Ft 4 

M N/L A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás támogatott 4 

M N/L K Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 270 000 Ft 4 

M N/L A Regionális és környezeti gazdaságtan támogatott 4 

M N/L K Regionális és környezeti gazdaságtan 270 000 Ft 4 

M N/L A Számvitel támogatott 4 

M N/L K Számvitel 270 000 Ft 4 

M N/L A Vállalkozásfejlesztés támogatott 4 

M N/L K Vállalkozásfejlesztés 270 000 Ft 4 

M N/L A Vezetés és szervezés támogatott 4 

M N/L K Vezetés és szervezés 270 000 Ft 4 

Miért érdemes mester szakon tanulni? 

A műszaki-, pedagógus-, bölcsész-, jogi-, vagy egészségügyi területen alapdiplomát szerzők számára új 

szakmai készségeket fejlesztő, valamint a munkaerő-piacon és saját szakmája művelésében egyaránt 

versenyelőnyt jelentő ismereteket kínálnak a Gazdaságtudományi Kar képzései. 

A mesterszakok a szakmai képzés csúcsai, a közvetlen szakterületi ismeretek-módszerek mellett stra-

tégia-alkotói, irányítói, vezetői, vállalkozói képességeket, kompetenciákat építi, felkészít tudományos 

kutatói-, akadémiai pályára. 

Ki tanulhat a mester-szakokon?  

 Aki rendelkezik alapképzési diplomával az új bachelor vagy a hagyományos főiskolai/egyetemi 

képzéseken végzettek. 

 A szakok eltérő mértékben, de nyitottak – azaz nemcsak gazdasági-üzleti főiskolákon végzet-

tek jelentkezhetnek. 

 A belépési kritériumok teljesítéséhez szükséges 30 kredit külön kurzuson való részvétellel is 

megszerezhető, amelynek részleteiről tájékoztatást a Dékáni Hivatal és a Kar honlapja ad. 

 A felvételi eljárásban az alapdiploma minősítése, eredményei és a szóbeli elbeszélgetés pont-

számai a rangsor kialakításának alapja, ami elsősorban az állami ösztöndíj megszerzésében ját-

szik szerepet. 



 

 

 

3                 

 

Az alábbi táblázatban található Duális együttműködő partnereink várják a hallgatók jelentkezését: 

Szak Cég Hallgatók száma 

Ellátásilánc menedzsment Cemgép 50' Ipari Zrt. 1 

Shinwa Magyarország Precíziós kft. 1 

Tógyer & Son Kft. 1 

Marketing Aluinvent Kft. 1 

BNL Start Partners Kft. 1 

Cemgép 50' Ipari Zrt. 1 

Clair & Curtus Communications Kft. 5 

RK-Team Technology Kft. 2 

Shinwa Magyarország Precíziós kft. 1 

Tógyer & Son Kft. 1 

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás Aluinvent Kft. 1 

Kisvagyon Vagyonkezelő Kft. 1 

Shinwa Magyarország Precíziós kft. 1 

Számvitel Aluinvent Kft. 1 

Borsodchem Zrt. 1 

Cemgép 50' Ipari Zrt. 1 

Firth Rixson Hungária Kovácsoló Kft. 1 

Interkreditor Kft. 1 

RK-Team Accounting Kft. 3 

Shinwa Magyarország Precíziós kft. 1 

Tógyer & Son Kft. 1 

Vállalkozásfejlesztés Aluinvent Kft. 1 

BNL Start Partners Kft. 1 

Borsodchem Zrt. 1 

Cemgép 50' Ipari Zrt. 1 

Tógyer & Son Kft. 1 

Vezetés és szervezés Aluinvent Kft. 1 

BNL Start Partners Kft. 1 

Cemgép 50' Ipari Zrt. 1 

RK-Team Accounting Kft. 3 

RK-Team Technology Kft. 2 

Tógyer & Son Kft. 1 

 

Felvételi pontok számítása 

Valamennyi szakunk esetében a jelentkezőknek a felvételihez szükséges kreditpontot igazolni kell, 

kreditelismerési eljárásban kell résztvennie. A kreditelismerési eljárást legkésőbb a hiánypótlás határ-

idejéig kell kezdeményezni. Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a 

többletpontokat is. 
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Felvételi összpontszám: 

Az összpontszám meghatározásakor 30 pontot az oklevél minősítésre + 30 pontot a számított lecke-

könyvi átlagra, 30 pontot a szóbeli felvételi elbeszélgetésen a jelentkező felkészültségéről szerzett be-

nyomás alapján számolunk. Az összpontszám számítás, tehát a fent említett 30 pont + 30 pont + 30 

pont= 90 pont és 10 pont szerezhető többletpont címén. Az összpontszám maximum 100 pont lehet. 

Többletpontok 

Összesen adható többletpont 10 pont. 

A középfokú C típusú nyelvvizsgáért 7 pont, a felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 10 pont, az emelt szintű 

felsőfokú OKJ-s bizonyítványért 7 pont, az OTDK-n elért helyezésért 5 pont, a Világ- és Európa bajnok-

ságon elért legalább 3. helyezésért 5 pont, az Országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 3 

pont, a hátrányos helyzetért járó többletpont a www.felvi.hu weboldalon megtalálható. 

Csatolandó dokumentumok 

A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másola-

tát mellékelni kell a jelentkezéshez. A hiányzó dokumentumok másolatát legkésőbb a pótfelvételi idő-

pontjáig kell pótolni. A dokumentumokat a Dékáni Hivatal részére le kell adni. 

A pontszámításhoz elengedhetetlen okmányok: a leckekönyv másolata, az oklevél másolata, a nyelv-

vizsga másolat, többletpontot igazoló okmányok másolata. 

Egyéb többletpontért benyújtandó okmányok: a szakirányú felsőfokú szakképzést, vagy OKJ-s képzést 

igazoló okmány másolata, az OTDK/TDK igazolása, a Világ és Európa bajnokság igazolása, az Országos 

bajnokság igazolása, a hátrányos helyzet igazolása, a fogyatékosság igazolása, a gyermekgondozás 

igazolása. 

 

http://www.felvi.hu/
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Ellátásilánc-menedzsment mesterszak 

A képzés célja: olyan gazdasági szakemberek kép-

zése, akik az integrált vállalati logisztikai me-

nedzsment összefüggéseit átlátva képesek a válla-

lati logisztikai rendszer és a vállalatokat átfogó 

ellátási láncok komplex irányítására. A szükséges 

elméleti tudás birtokában, illetve a modern gya-

korlati megoldások ismeretében e szakemberek 

sikeresen képesek a vállalaton belüli, illetve a vál-

lalatok közötti logisztikai folyamatok tervezésére, 

elemzésére és fejlesztésére, illetve azok hatékony 

vezetésére. A képzés eredményeképpen a hallga-

tók megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanul-

mányaik doktori képzés keretében történő folyta-

tására. 

Képzési szint: Mesterképzés Képzés időtartama: 4 félév Képzés nyelve: magyar 

Tagozat: Nappali, Levelező Képzés kezdete: szeptember, február 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles logisztikai menedzser 

Végzettjeink képesek: 

 a vállalati logisztikai rendszer tervezésére, elemzésére, fejlesztésére, 

 a vállalati logisztikai folyamatok irányítására és fejlesztésére, 

 a versenyképességet támogató logisztikai fejlesztések és célkitűzések megfogalmazására, 

 a logisztikai folyamatok és teljesítményének más vállalati funkcióval történő hatékony összehangolá-

sára, 

 projektek hatékony menedzselésére, 

 csoportban való hatékony részvételre, azok irányítására, 

 a logisztika és ellátási lánc menedzsment területein önálló kutatási probléma megfogalmazására és a 

kutatás végrehajtására. 

A képzésre belépés kritériuma: 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – a felsőoktatási törvényben meghatáro-

zott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi 

ismeretkörökben: módszertani alapismeretek (15 kredit), közgazdasági alapismeretek (10 kredit), üzleti 

alapismeretek (15 kredit), társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit), szakmai alapismeretek (10 kre-

dit). 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkez-

zen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a 

felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meg-

határozottak szerint meg kell szerezni. 

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

http://gtk.uni-miskolc.hu/logisztikai_menedzsment_msc
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Marketing mesterszak  

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik különböző üzleti és non-business szervezetekben, in-

tézményekben és vállalkozásokban végeznek marketingtevékenységet, képesek marketingstratégia 

kialakítására, a tág értelemben vett marketingtevékenységek menedzselésére, különböző szervezetek, 

folyamatok és szakmai programok irányítására, a szükséges marketingeszközök tartalmának meghatá-

rozására, feladatok végrehajtásának koordinálására, s megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek tanul-

mányaik doktori képzés keretében történő folytatására. 

Képzési szint: Mesterképzés Képzés időtartama: 4 félév Képzés nyelve: magyar 

Tagozat: Nappali, Levelező Képzés kezdete: szeptember, február 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász marketing szakon 

A képzés szakmai sajátossága: 

 a business (ipari) marketing, az értékesítés és a nonbusiness marketing területén szakirányi kép-

zést, speciálizációt biztosít, 

 az elméleti, módszertani ismeretek átadása mellett konkrét gyakorlati lehetőségeket biztosít,  

 TANIRODAI programok működnek, (marketingkutatás, turizmus, marketingkommunikáció, ér-

tékesítés, rendezvényszervezés). 

A marketing szak nyitott, ajánljuk a képzést minden olyan végzettség, tevékenység kiegészítőjeként, 

ahol a jelentkező munkája során, vezetőként a marketing, az értékesítés, a kommunikációs tevékeny-

ség végzése meghatározó jelentőségű: 

 a marketing területén főiskolai, bachelor diplomát szerzetteknek, e téren dolgozóknak a szakmai 

elmélyülés, a vezetői, stratégiai irányítói feladatokra való felkészüléshez,  

 a más gazdaságtudományi területen végzetteknek a korszerű marketing szemlélet, módszerek 

és készségek megismerése, elsajátítása érdekében,  

 a képzés a mérnököknek, pedagógusoknak, bölcsész, egészségügyi, s más szakterületi diplomá-

val rendelkezőknek új szakmai készségeket fejleszt, mely versenyelőnyt jelent saját szakmája 

művelésében, annak kiegészítésében, módosításában.  

Végzettjeink képesek: 

 marketingprogramok és -tervek összeállítására és a tervezés irányítására, 

 egyes marketing-részterületek irányítására (pl. termékmenedzsment, termékfejlesztés, reklám, 

értékesítés, személyes eladás, árkialakítás, kutatás stb.), 

 a marketing, kereskedelmi és logisztikai folyamatok teljesítménymutatóinak meghatározására 

és elemzésére, 

 a piaci jelenségek elemzésére, 

 nemzetközi együttműködésben való részvételre, 

 üzleti tárgyalások hatékony folytatására, 

 a vállalat értékalkotó tevékenységének átlátására és a vállalati stratégia kialakításában való rész-

vételre. 
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A képzésre belépés kritériuma:  

 a gazdaságtudományi terület üzleti képzési ág szakjairól érkezőknél nincs további feltétel, a ta-

nulmányi és felvételi eredmények alapján kerülnek besorolásra,  

 minden más képzési területről, képzési ágról érkezőknek csak 30 tantárgyi kreditet kell előzete-

sen teljesíteniük, dokumentálniuk az üzleti képzési ág alaptárgyaiból az alábbi struktúrában 

módszertani alapismeretek (8-12 kredit), elméleti-közgazdaságtani alapismeretek (8-12 kredit), 

üzleti kötelező szakmai alapismeretek (10-14 kredit.),  

További részletek:http://www.marketing-miskolc.hu/http://gtk.uni-miskolc.hu/marketing_msc 

http://www.marketing-miskolc.hu/
http://www.marketing-miskolc.hu/
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Master of Business Administration master (English language) 

Goal of the program: 

The goal of the program is to train profession-

als who have all the relevant knowledge from 

all sectors of business life and a strategic ap-

proach to ensure the development and sus-

tainment of the enterprises. The graduate is 

familiar with the international trends of the 

global economy and able to control organiza-

tions, activities of the companies and the hu-

man resource as well. This program also would 

like to enhance progress in the candidate’s 

career and to prepare the graduates to contin-

ue their studies in doctoral training. 

 

Level of training: Master Duration: 4 semesters Language of Training: English 

Training course: correspondence course Start of training: September, February 

Name of Qualification: Master of Business Administration 

 

Graduates are able to: 

 plan, organize, and control the work processes of both public and private sector of Hungarian and 

international level, 

 manage the analyses, reports, surveys, and work in teams, 

 recognize business issues, to solve problems, make decisions, collect information and analyze 

them 

 identify strategic issues and solve them. 

Candidate profile 

Everyone who graduated in one of the programs listed below can apply to our MBA program. The pro-

gram is particularly useful and interesting for those who have a few years of work experience in a man-

agerial position and for those also who want to get to leading position. Our program is not a mass train-

ing rather small group elite training. For this reason peer learning, professional debates and solving 

case studies is really important in our courses. 

Language criteria to receive the master degree 

 B2 complex English language exam 

 B2 complex professional language exam related to the training (for e.g. commercial) 

 C1 complex language exam 

 or equivalent degree or exam 
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Further information in English:  

http://gtk.uni-miskolc.hu/mba_eng 
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Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alapvető nemzetközi, mikro- és makrogazdasági, 

nemzetközi politikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, regionális és civilizációs/globalizációs, vala-

mint üzleti ismereteik birtokában képesek a gazdasági intézményrendszer különböző területein és 

szintjein nemzetközi jellegű közgazdasági elemzőmunkára, önálló munka végzésére a döntés-

előkészítő, -elemző feladatok megoldásában Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik dok-

tori képzés keretében történő folytatásához. 

Képzési szint: Mesterképzés Képzés időtartama: 4 félév Képzés nyelve: magyar 

Tagozat: Nappali, Levelező Képzés kezdete: szeptember, február 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:  
okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon 

 

Végzettjeink képesek: 

 a gazdasági, a pénzügyi, a marketing és a menedzsment elméletek nemzetközi szintű alkalmazá-

sára, 

 a nemzetközi üzleti környezet geopolitikai, társadalmi, kulturális és vallási vonatkozásainak 

elemzésére, 

 hatékony nemzetközi üzleti stratégiák kidolgozására, 

 tárgyalási, meggyőzési technikák aktív és hatékony alkalmazására, üzleti kommunikációra ide-

gen nyelven.  

 a nemzeti, az európai és az egyetemes értékek megismerésére, vállalására és ezen értékek meg-

jelenítésére a vállalati, regionális, állami és nemzetközi szervezetek világában, 

A képzésre belépés kritériuma 

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben megha-

tározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai alapján, az 

alábbi ismeretkörökből: módszertani alapismeretek (15 kredit), közgazdasági alapismeretek (10 kredit), 

üzleti alapismeretek (10 kredit), társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit), szakmai ismeretek (15 

kredit). 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel ren-

delkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuza-

mosan, a felvételnél számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi vizsgaszabályza-

tában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

További részletek:http://www.gei.uni-miskolc.hu/ 

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

http://www.gei.uni-miskolc.hu/
http://gtk.uni-miskolc.hu/nemzetkozi_gazdasag_es_gazdalkodas_msc
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Vezetés és szervezés mesterszak 

A képzés célja a vállalkozások, valamint a 

közszféra szervezetei számára olyan szak-

emberek képzése, akik megalapozott és 

integrált szakmai ismeretekkel rendelkez-

nek a menedzsment széles és – a választ-

ható szakirányuknak megfelelő – szűkebb 

területén. Megszerzett tudásuk birtokában 

képesek elemezni, tervezni, irányítani a 

versenyszektor és a közszféra szervezetei-

nek munkafolyamatait. Képesek újonnan 

felmerülő problémákat felismerni, elemez-

ni és megoldani, miközben az egyéni és 

szervezeti tanulás megismert kategóriáit 

használják, valamint az innovációra és a kreatív gondolkodásra való képességeiket hasznosítják. Meg-

felelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. 

Képzési szint: Mesterképzés Képzés időtartama: 4 félév Képzés nyelve: magyar 

Tagozat: Nappali, Levelező Képzés kezdete: szeptember, február 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:  
okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon 

Végzettjeink képesek: 

 a gyakorlati tapasztalatok megszerzését követően vezetői feladatok végzésére, 

 a szervezetek működésével kapcsolatban - egyénileg vagy csoport tagjaként - döntés-

előkészítésre és döntéshozatalra, 

 a specializációnak megfelelő további ismeretek birtokában speciális munkakörök betöltésére, 

 a tanult ismeretek és megszerzett tapasztalatok birtokában saját vállalkozás irányítására és mű-

ködtetésére, 

 a szak tudományágában a kutatások és azok eredményeinek kritikus értékelésére, 

 tudásuk, képességeik és készségeik folyamatos, egy életen át tartó fejlesztésére, 

 a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon megfelelő alkalmazási (foglalkoztatási) lehetőségek fel-

ismerésére és kihasználására. 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási menedzsment alapképzési szak. 

A bemenethez elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a kereskedelem marketing, a gaz-

dálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, pénzügyi és számvitel, a turizmus-vendéglátás, 

az emberi erőforrások, alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, az üzleti szakoktatás, vala-

mint a közszolgálati alapképzési szakok. 
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A képzésre belépés kritériuma 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel ren-

delkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhu-

zamosan, a felvételnél számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgasza-

bályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatá-

rozott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az 

alábbi ismeretkörökben: módszertani alapismeretek (15 kredit), közgazdasági alapismeretek (10 kre-

dit), üzleti alapismeretek (15 kredit), társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit), szakmai ismere-

tek (10 kredit). 

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

http://gtk.uni-miskolc.hu/vezetes_es_szervezes_msc
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Vállalkozásfejlesztés mesterszak 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik 

magas színvonalú, versenyképes elméleti és 

módszertani ismeretek birtokában képesek a 

gazdálkodó szervezetek tevékenységének átfo-

gó elemzésére, a fejlesztési célú döntések ha-

tásmechanizmusainak átlátására, megvalósítá-

suk gazdasági irányítására. Ugyanakkor a ma-

gas szintű gazdálkodási és vállalkozásfejlesztési 

ismeretanyag, valamint a tudatosan fejlesztett 

vezetői képességek és készségek birtokában 

alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági 

élet különböző területein közép- és felsővezetői 

feladatok ellátására is. 

Képzési szint: Mesterképzés Képzés időtartama: 4 félév Képzés nyelve: magyar 

Tagozat: Nappali, Levelező Képzés kezdete: szeptember, február 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:   
okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon 

Végzettjeink képesek: 

 a vállalati gazdálkodás összefüggésrendszerének és kölcsönhatásainak felismerésére, 

 a jövőbeli jövedelmezőségre ható tényezők mindenkori jelentőségük szerinti értékelésére, 

 a gazdálkodás színvonalának feltérképezéséhez szükséges módszerek differenciált alkalmazásá-

ra, 

 a gazdálkodás fő kérdéseiben hiányos információk mellett is megbízható eligazodásra, 

 a megismert vállalatfejlesztési innovatív módszerek kreatív módon történő alkalmazására, 

 szakmailag megalapozott döntések meghozatalára, 

 az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására. 

A képzésre belépés kritériuma: 

A gazdálkodás és menedzsment, valamint a nemzetközi gazdálkodási alapszakról érkezők számára 

nincs további belépési feltétel, tanulmányi felvételi eredményeik alapján kerülnek besorolásra. 

Minden más képzési területről érkezőknek csak 30 tantárgyi kreditpont kell előzetesen teljesíteniük, 

dokumentálniuk az üzleti képzési alaptantárgyaiból a következő struktúrában módszertani alapozó 

ismeret (8 kredit), elméleti-gazdaságtani alapozó ismeret (10 kredit), egységes üzleti alapozó ismeretek 

(12 kredit). 

További részletek: http://gkiweb.uni-miskolc.hu/next/ 

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

http://gkiweb.uni-miskolc.hu/next/
http://gtk.uni-miskolc.hu/vallalkozasfejlesztes_msc
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Regionális- és környezeti gazdaságtan mesterszak 

A képzés célja a térben zajló gazdasági, társadalmi folyamatok főbb törvényszerűségeinek megismeré-

se, a regionális tudományág alapvető kategóriáinak, a gazdasági fejlődés mélyebb területi összefüggé-

seinek feltárása, olyan elemzési, tervezési módszerek alkalmazás szintű elsajátítása, amelyekkel elmé-

leti kutatások végzésén túl területfejlesztési programok, projektek készítésére, pályázatok megírására 

is alkalmassá válik a szakirányt elvégzett hallgató. 

A környezeti folyamatokkal, hatásokkal, valamint a környezet- és gazdaság összefüggéseivel kapcsola-

tos ismeretek átadása, a vállalati szférában is használt környezetértékelési módszerek elsajátítása. Az 

oktatáson keresztül annak elősegítése, hogy a megfelelő környezeti információk birtokában a vállalati 

és egyéb döntéshozatal hatékony támogatása, továbbá a hazai és nemzetközi pályázatok, illetve a 

projektek esetében elvárt környezeti szempontok beépülése megvalósuljon. 

Képzési szint: Mesterképzés Képzés időtartama: 4 félév Képzés nyelve: magyar 

Tagozat: Nappali, Levelező Képzés kezdete: szeptember, február 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:  
okleveles közgazdász regionális és környezeti gazdaságtan szakon 

 

Végzettjeink képesek: 

 önálló elemző, tervező feladatok megoldására, csoportban történő munkavégzésére és irányítá-

sára, 

 a települési és regionális szintű társadalmi, gazdasági és környezeti problémák felismerésére és a 

megoldásukra irányuló döntések előkészítésére, 

 a szükséges információk beszerzésére és elemzésére, tervezéssel és irányítással kapcsolatos fel-

adatok megoldására, 

 elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére, önálló és csoportmunka végzésére, 

 problémák kritikus és konstruktív kezelésére,  

 a különböző ágazatok, kormányzati és önkormányzati szervezetek, intézmények és vállalkozá-

sok területén jelentkező regionális és környezeti tudományi feladatok megoldására. 

A képzésre belépés kritériuma: 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatá-

rozott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az 

alábbi ismeretkörökben: módszertani alapismeretek (15 kredit), közgazdasági alapismeretek (10 kre-

dit), üzleti alapismeretek (10 kredit), társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit), szakmai ismere-

tek (15 kredit). 

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

http://gtk.uni-miskolc.hu/regionalis_es_kornyezeti_gazdasagtan_msc
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Számvitel mesterszak 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, kor-

szerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek 

számviteli folyamatainak irányítására, ellenőrzésére és elemzésére. Elméleti és gyakorlati, üzleti és 

módszertani ismereteik, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalma-

sak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellá-

tására, a számvitel nemzetközi és hazai szakirodalmának feldolgozására, annak gazdagítására, vala-

mint a doktori képzésben történő részvételre. 

Képzési szint: Mesterképzés Képzés időtartama: 4 félév Képzés nyelve: magyar 

Tagozat: Nappali, Levelező Képzés kezdete: szeptember, február 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász számvitel szakon 

Végzettjeink képesek: 

 a hazai és nemzetközi gazdasági folyamatok, a gazdálkodó szervezetek környezetének rendszer-

szemléletű elemzésére; 

 a különféle gazdasági rendszerek, intézmények, intézetek stb. számviteli és ellenőrzési rendsze-

rének kialakítására, működtetésére, irányítására és ellenőrzésére; 

 a számvitellel összefüggő gazdasági problémák felismerésére, elemzésére, a megoldást szolgáló 

stratégiai és operatív döntések meghozatalára, a végrehajtás irányítására; 

 a konszolidált beszámoló összeállítására és elemzésére; 

 a gazdálkodó egységek költségvetési kapcsolatainak ellenőrzésére és elemzésére; 

 a pénzügyi kimutatások összeállítására és elemzésére. 

A képzés belépés kritériuma: 

A számvitel mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok (számvitel mester-

szak szaklétesítési kérelem alapján) a bolognai folyamatban nem megfelelően: 

a.) A bemenethez feltétel nélkül elfogadott szakok, amelyeknél 180 kreditpont kerül beszámításra: 

a1) A bolognai folyamatnak nem megfelelő, legalább 5 év egyetemi tanulmányokat megkövetelő 

közgazdász diplomával rendelkezők. 

a2) A bolognai folyamatnak nem megfelelő, legalább 3 év főiskolai tanulmányokat megkövetelő 

közgazdász diplomával rendelkezők. 

a3) A közgazdasági/gazdálkodástudományi területen akkreditált szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett diplomával rendelkezők. 

b.) A bementhez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok és kredit követelmények 

b1) A bolognai rendszer bevezetése előtt, 5 éves egyetemi képzés keretében, bármely szakmában 

szerzett diploma esetében legfeljebb 120 kredit számítható be automatikusan. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel ren-

delkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuza-
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mosan, a felvételnél számított két féléven belül, a Miskolci Egyetem és a Miskolci Egyetem Gazdaság-

tudományi Karának Hallgatói követelményrendszerében meghatározottak szerint kell megszerezni. 

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

  

http://gtk.uni-miskolc.hu/szamvitel_msc
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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 és tanítóképző karon oktat. 

Az EGYETEMVÁROS igazi campus – ahol az 

oktatási épületek mellett, kollégiumok, uni-

hotel, sportpályák, stadion és teljes szolgál-

tatási 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 Lillafü-

reden, mellyen a hazai és Európa meghatározó gazdasági felsőoktatási intézményeinek vezető oktatói, 

professzorai is részt vesznek. 

Hazai és nemzetközi esettanulmányíró és megoldó versenyeken szép sikerrel szerepelnek hallgatóink. 

Tantárgyaink oktatásában segítségünkre van a COEDU távoktatási keretrendszer, mellyen 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. 

A Kar kezelésében működik az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutató Központ, illetve Karunk 

egyik bázisa az Észak-magyarországi Tudásközpontnak. 

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

intézetben, tanirodai gyakorlatok, humánerőforrás fejlesztő laboratórium. Legújabb kezdeményezé-

sünk az SAP integrált vállalatirányítási rendszer moduljainak oktatása. 

Hallgatói öntevékenykörök 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 Szerve-

zete tömöríti azokat a hallgatókat, akik fogékonyak a makrogazdasági problémák iránt, vitafórumokat, 

szakmai előadás sorozatokat szerveznek és vezetnek. 

Közgazdász Karrier Irodából a Gazdaságtudományi Kar hallgatói közvetlenül tájékozódhatnak hazai és 

nemzetközi tanulmányi ösztöndíjakról, szakmai gyakornoki programokról, külföldi tanulmányokról, 
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részképzésekről. Végzős hallgatóinkat segíti az elhelyezkedésben, munkaerőpiaci 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 kirándulá-

sok 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 gazdaságtudo-

mányi karnak, amelyik a legszélesebb kínálatot nyújtja az üzleti jellegű kép-

zés területén. A képzések gyakorlatorientáltságát a munkaerőpiac is elisme-

ri, hallgatóinknak nincsenek elhelyezkedési gondjai. Nemzetközi nagyválla-

latok, kereskedelmi bankok, költségvetési szervek egyaránt szívesen fogad-

ják 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 munkavál-

lalókat. 

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

juknak egy szép, örömökben és nehézségekben is bővelkedő, de mindenkor szükséges tudomány- és 

szakterületre lépnek. Ezt a döntésüket a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karára (ME-GTK) tör-

ténő 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 

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

