
Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: vállalkozásfejlesztés (Business Development) 

 
2. A mesterképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése: 

−   végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc) 
−   szakképzettség: okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon 

−   a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Business Development 

 
3. Képzési terület: gazdaságtudományok 

 
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehetık figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment, 

valamint nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakok. 

4.2 A bementhez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 

vehető alapképzési szakok: az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a 

közszolgálati, a kereskedelem és marketing, az emberi erőforrások, a pénzügy és számvitel, a 

turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató alapképzési szakok. 

4.3 A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi 

LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a 

kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási 

intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

 
5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

 
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 25-35 kredit 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 35-45 kredit 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-35 kredit 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető 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 nemzetközi összehasonlításban is 

versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag 

birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex 

fejlesztési feladatainak megoldására. Ugyanakkor a magas szintű vállalkozásfejlesztési 

(innovációs) elméleti és módszertani ismeretanyag, a mester szintű üzleti ismeretek, a 

tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában a mesterszakon végzettek 

alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és 

felsővezetői feladatok ellátására is. Megszerzett ismereteik alapján alkalmasak tanulmányaik 

doktori képzés keretében történő folytatására. 



a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

− a vállalkozások aktuális pozíciójának szakmailag megalapozott elemzéseken nyugvó 

értékelési módszereit a belső adottságok és külső környezeti sajátosságok 

figyelembevételével, 

− a  vállalkozások  reális  (piaci,  pénzügyi,  technikai-innovációs)  versenyelőnyön  nyugvó 

fejlődési (változási) pályájának meghatározását, 

− a fejlesztés (változás) megvalósításához szükséges finanszírozási források értékelését és 

pénzügyi megtérülési elemzések elkészítési módjait, 

− a fejlesztés (változás) megvalósítása érdekében szükséges projektvezetési ismeretanyagot, 

− a fejlesztésben (változásban) érintettekkel történı szakszerű kommunikációs technikákat. 

 
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

− a vállalati gazdálkodás összefüggésrendszerének és kölcsönhatásainak felismerésére, 

− a jövőbeli jövedelmezőségre ható tényezık mindenkori jelentőségük szerinti értékelésére, 

− a   gazdálkodás   színvonalának   feltérképezéséhez   szükséges   módszerek   differenciált 

alkalmazására, 

− a gazdálkodás fı kérdéseiben hiányos információk mellett is megbízható eligazodásra, 

− a megismert vállalatfejlesztési innovatív módszerek kreatív módon történı alkalmazására, 

− szakmailag megalapozott döntések meghozatalára, 

− az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására. 

 
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

− problémafelismerő-képesség, 

− kreativitás, 

− döntéshozatali képesség, 

− társadalmi és szociális érzékenység és felelősség, 

− elkötelezettség a folyamatos szakmai-emberi fejlesztésre, 

− együttműködési és feladatdelegálási képesség, 

 
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 
8.1 Az  alapképzésben  megszerzett  ismereteket  tovább  bővítı,  mesterfokozathoz  szükséges 

alapozó ismeretkörök: 25-35 kredit 

vállalati   stratégia, pénzügyi elemzés,   vállalkozás-innováció,   társadalmi   és gazdasági 

előrejelzés, vállalkozások költségvetési kapcsolatai, kutatás-módszertan. 

8.2 A szakmai törzsanyag kötelezı ismeretkörei: 35-45 kredit 

projektvezetés, innováció-módszertan, vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák, vállalati 

döntéstámogató rendszerek, üzleti kommunikáció, innováció-  és  vállalkozásfejlesztési 

politika, vállalkozás és globalizáció, piaci stratégiák, szolgáltató vállalkozás. 

8.3 A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 

differenciált szakmai ismeretek: 25-35 kredit 

vezetői gazdaságtan és –számvitel, üzleti tanácsadás, értékelemzési módszertan, speciális, a 

diplomamunkát elősegítő kurzusok; 

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 nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) 

komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex 



típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert 

felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi 

bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

 
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A hallgatónak a kredit megállapításának  alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási 

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit a 

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: 

−   módszertani alapozó ismeretek: (matematika, statisztika) 8 kredit; 

− elméleti-gazdaságtani alapozó ismeretek: (mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan): 

10 kredit; 

− egységes  üzleti  alapozó  ismeretek:  (marketing,  gazdasági  jog,  vállalatgazdaságtan, 

számvitel, vállalati pénzügy) 12 kredit. 

A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a 

felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 

vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
 

 
Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok 

 
 

a) A képzés megnevezése: vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak 

b) A képzés kódja: MSZKVJS 

c) A képzés besorolása: gazdaságtudományok képzési terület 

d) Szakirányok: - 

e) Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: mesterfokozat 

f) Megszerezhető szakképzettség: okleveles közgazdász, vállalkozásfejlesztés szakon 

g) A képzés nyelve: magyar 

h) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 

i) Képzési idő: 4 félév 

j) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit 

k) A nyilvántartásba vétel ideje: OH-FRKP/17777-3/2007. sz. határozat (2007. 12. 17.) 

l) FNYF/470-3/2018. számú határozat (2018. május 4.) szerint 

m) A meghirdetés kezdetének ideje: 2008/2009. tanév 

n) A meghirdetés végének ideje: - 

o) Képzési együttmőködések: - 

p) Közös, illetve affiliációs képzés: nem 

q) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 

r) A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai: 

 Szenátus 9/2007. sz. határozata (2007. március 7.) 

 MAB 2007/8/XII/3/66. sz. határozat (2007. október 5.) 

 ME 13/2018. számú szenátusi határozat (2018. február 14.) 

s) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Kádárné Dr. Horváth Ágnes 72131944521 

t) Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 


