
A duális képzés olyan hatékony oktatási forma, amely a hallgatók 

számára szakmai tapasztalatszerzés és tanulás is egyben 

 

 
A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán 2015 szeptemberében indult először duális képzés, a 
Kar minden gyakorlatigényes alapszakján. Ezáltal Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és 
marketing, Pénzügy és számvitel, Nemzetközi gazdálkodás és Turizmus-vendéglátás szakokon 
jelentkezhettek a hallgatók az új képzési formára.  
 

A duális képzés a gyakorlatigényes alapképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a 

szakmailag minősített vállalatoknál folyó gyakorlati képzések tantervi tartalmuknál, struktúrájuknál és 

a vállalatoknál töltendő, megnövelt óraszámuknál, valamint a megszerzett munkatapasztalatnál fogva 

növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati üzemeltetési ismereteit és erősítik munkahelyi 

szocializációjukat. 

 

Egy olyan speciális képzési forma, amelyben a 

hallgatók a tanulmányikat nem csak az 

egyetemen végzik, hanem az egyetemmel 

együttműködő vállalatoknál is folytatnak 

tanulmányokat. Egy évben összesen 26 hetet 

tölt a hallgató az egyetemi padokban, 

valamint 22 hetet tölt a vállalat 

székhelyén/telephelyén, ahol a vállalati 

szakemberek segítik az elméleti ismeretek 

gyakorlati elmélyítését. 

 

A duális képzés speciális jellemzői: 

A képzés bemeneti követelményei csak részben térnek el a hagyományos felsőoktatási képzéstől, 
vagyis alapvetően ugyanabban az általános felvételi eljárásban kell a hallgatóknak jelentkezni. Ezen 
kívül részt vesznek egy vállalati felvételi eljárásban is. Amennyiben a hallgató felvételt nyer valamelyik 
általa kiválasztott vállalathoz és felvételt nyer a megjelölt szakra is az egyetemen, akkor a vállalat 
munkaszerződést köt a hallgatóval. Ennek értelmében a hallgató évente 48 héten keresztül „fizetést” 
kap a vállalattól –tehát akkor is, amikor tanul az egyetemen–, melynek összege legalább a minimálbér 
60%-a. 
 

A duális képzés előnyei a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara számára: 

 a vállalatokkal közösen zajlik a képzési gyakorlat, biztosítva a Kar mindenkori prioritását, a 

gyakorlatorientált oktatást; 

 Az üzleti világ fejlődésének naprakész követése, és leképezése az akadémiai tananyagban;  

 A gazdaság új trendjeihez való gyors és rugalmas alkalmazkodás;  

 modern gazdaságtani ismeretek megjelenítése a tananyagban 

 



A duális képzés előnyei a hallgatók számára: 

 anyagi juttatást „fizetést” kap a képzés teljes 

időtartamára, ami segít finanszírozni a tandíjat, 

vagy az egyéb képzési kiadásait; 

 az egyetemi tanulmányokkal egy időben 3,5 év 

szakmai gyakorlatot szerez, ami előnyt jelent az 

álláskeresésnél, hiszen nem fog pályakezdőnek 

számítani; 

 a képzés végén a vállalattól akár állásajánlatot 

is kaphat; 

 jobban megismeri a szakma gyakorlati oldalát; 

 

 

A duális képzés előnyei a vállalatok/szervezetek számára:  

 közvetlen részvétel a hallgatók képzésében, gyakorlati 

szemléletmódjának alakításában;  

 a képzés végén olyan munkaerőt vehet fel, akit már 

nem kell betanítani; 

 várható finanszírozási kedvezmények;  

 

Folyamatosan bővülő vállalati partnerlistánk megtalálható az MEGTK honlapján, ahol a jelentkezés 

folyamatáról és egyéb a duális képzéssel kapcsolatos kérdésekről is tájékozódhat. További 

információkért keresse a MEGTK Dékáni Hivatalát gazddek@uni-miskolc.hu Telefon:(46) 565-111 

/1005 mellék; 

 

 

 

  



A Gazdaságtudományi Karon meghirdetett duális képzési alapszakokon 

együttműködő partnervállalatok: 

Szak Cég 
Hallgatók 

száma 

Emberi erőforrások 

LIDL 3 

Ongropack 1 

TAKATA Safety Systems Hungary Kft.  1 

Kereskedelem és marketing 

Aluinvent Zrt.  1 

Aura Gold Kft.  2 

AVALON Park Kft. 1 

BETATHERM KFT. 1 

FUX Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.  2 

HELL Energy Magyarország Kft.  2 

LIDL 3 

Pénzügyi és Sportmenedzseri Iroda Kft.  1 

UNIÓ COOP ZRT. 2 

Zemlén Idegenforgalmi Kft. 1 

Nemzetközi gazdálkodás 
Jabil Circuit Magyarország Kft.  4 

LIDL 3 

Pénzügy és számvitel 

Firth Rixson Hungária Kovácsoló Kft. 1 

Intercreditor Kft.  3 

Jabil Circuit Magyarország Kft.  4 

LIDL 3 

Pénzügyi és Sportmenedzseri Iroda Kft.  1 

Remy Automotive Hungary Kft. 1 

RK-TEAM Accounting Kft. 5 

Robert Bosch Engergy and Body Systems Kft. 2 

TAKATA Safety Systems Hungary Kft.  1 

Turizmus-vendéglátás 

Aura Gold Kft.  5 

AVALON Park Kft. 2 

Gold Park Kft.  2 

GP GLOBAL TEAM Kft. 1 

Hotel Miskolc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  2 

LIDL 3 

MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing 
Nonprofit Kht. 

5 

Sárospatak és környéke Turizmusáért Egyesület 1 

Top-Room Kft. 1 

Gazdálkodási és menedzsment 

LIDL 3 

Robert Bosch Engergy and Body Systems Kft. 4 

 


