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A Kari Felvételi Bizottság összetétele 

1. § 

A Gazdaságtudományi Kar felvételi bizottságának elnöke a dékán, tagjai a szakvezetők, a 

hivatalvezető, a kari hallgatói önkormányzat elnöke és egy, a kari HÖK által delegált hallgató. 

 

 

A mesterképzésre jelentkezőkre irányadó általános felvételi követelmények 

 2. §  

(1) A mesterképzésre felvételi követelménye a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgán való 

részvétel. 

(2) Az alapképzésben szerzett végzettség szükséges, de nem feltétlenül elégséges feltétele 

az adott mesterképzési szakra történő felvételnek. Az előzményként elfogadható szakok 

három csoportba oszthatók: 

 teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok, 

 a szaknál meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok, 

 minden egyéb szak.  

(3) Aki olyan szakon szerez oklevelet, ami az adott mesterképzésben teljes kreditérték 

beszámításával elfogadható, az külön vizsgálat nélkül, az oklevelének és a 

jelentkezéséhez szükséges dokumentumok benyújtásával jelentkezhet, vagyis a 

megszerzett oklevelét alkotó ismereteket részletesen nem kell megvizsgálni. 

(4) Aki ún. elsősorban figyelembe vehető szakon vagy egyéb szakon szerzi meg az 

oklevelét és kíván jelentkezni mesterképzési szakra, annál az intézmény külön 

megvizsgálja, hogy a korábban megszerzett kreditjei alapján az adott mesterképzési 

szakon mennyi kreditje ismertethető el. 

(5) Amennyiben a jelentkezőnek korábbi tanulmányai alapján nem ismertethető el a képzési 

és kimeneti követelményekben meghatározott tartalmú és mennyiségű kredit, az nem 

vehető fel.  

(6) Amennyiben a jelentkező nem szerzi meg diplomáját, abban az esetben nem nyerhet 

felvételt. 

(7) Amennyiben felvételt nyer, de kiderül, hogy nincs diplomája az intézmény 

megsemmisíti a felvételi döntést. 

 

 

Az egyes mesterképzési szakokra irányadó felvételi követelmények 

3. § 

(1) Ellátási lánc menedzsment szak: 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – a felsőoktatási 

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a 

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: 

- módszertani alapismeretek (15 kredit): matematika, statisztika, informatika; 



MISKOLCI EGYETEM 

Gazdaságtudományi 

Karának kiegészítő 

Felvételi Szabályzata 

Oldalszám: 2 

 
Változat száma: A1 

 

 

- közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, nemzetközi 

gazdaságtan, környezetgazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, 

közgazdaságtan-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika ágazati és 

funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan; 

- üzleti alapismeretek (15 kredit): vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, 

pénzügy, számvitel, 

- társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU, általános és gazdasági jogi 

ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszihológia, filozófia; 

- szakmai alapismeretek (10 kredit): értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés 

és szervezés, üzleti tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés, controlling, 

emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek. 

Teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető: a kereskedelem és marketing, a 

gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a 

turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrás, a közszolgálati, az alkalmazott 

közgazdaságtan alapképzési szakok. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a gazdaságelemzés, az üzleti 

szakoktató, a gazdaságinformatikus, a mérnök informatikus, a programtervező 

informatikus, a közlekedésmérnöki és a műszaki menedzser, gépészmérnöki alapképzési 

szakok. 

(2) Marketing szak: 

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási 

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit a 

korábbi tanulmányai szerint – az üzleti alapképzési szakok képesítési követelményei 

tartalmának megfelelően – az alábbi ismeretkörökben: 

- a módszertani alapismeretek (matematika, statisztika, informatika) 8-12 kredit, 

- az elméleti-közgazdaságtani alapismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi 

gazdaságtan, regionális gazdaságtan, gazdaságtörténet) 8-12 kredit, 

- és az üzleti kötelező szakmai alapismeretek (vállalatgazdaságtan, vállalati pénzügy, 

marketing, számvitel, vezetés-szervezés, emberi erőforrás) 10-14 kredit. 

Teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok: kereskedelem és marketing, 

gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, 

turizmus-vendéglátás, emberi erőforrás alapképzési szakok. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok. Alkalmazott 

közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati alapképzési szakok. 

(3) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodási szak: 

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – a felsőoktatási 

törvényben meghatározott – 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 rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a 
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felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint 

meg kell szerezni. 

Teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok: nemzetközi gazdálkodás, 

alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok. Gazdálkodási és 

menedzsment, emberi erőforrások, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel, 

turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, 

közszolgálati, valamint nemzetközi tanulmányok alapképzési szakok. 

(4) Regionális környezeti gazdaságtan 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási 

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető 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): emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, 

marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, 

döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció;  

- társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU, általános és gazdasági jogi 

ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia; 

- szakmai ismeretek (15 kredit): vállalati gazdaságtan, pénzügy, számvitel, vállalati 

pénzügyek, kontrolling, adózási ismeretek, vállalatértékelés. 

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

kredittel rendelkezzen a hallgató. 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 szereznie. 

Teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok: gazdálkodási és 

menedzsment, közszolgálati, turizmus-vendéglátás, nemzetközi gazdálkodás, 

alapképzési szakok. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok. Alkalmazott 

közgazdaságtan, gazdaságelemzés, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, 

pénzügy és számvitel, üzleti szakoktató, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 

alapképzési szakok. 

(5) Számvitel 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási 

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a 

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: 

- módszertani alapismeretek (15 kredit): matematika, statisztika, informatika; 
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- közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, pénzügytan, 

nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, 

közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és 

funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európagazdaságtan, 

közpolitikai ismeretek; 

- üzleti alapismeretek (10 kredit): emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, 

marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, 

döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció; 

- társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU, általános és gazdasági jogi 

ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia; 

- szakmai ismeretek (15 kredit): vállalati gazdaságtan, pénzügy, pénzügyi számítások és 

pénzügyi piacok, vezetői számvitel, pénzügyi számvitel, éves beszámoló összeállítása és 

elemzése, hitelintézeti és költségvetési számvitel, konszolidált beszámoló, számviteli 

informatika, vállalati pénzügyek, adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi jog. 

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

kredittel rendelkezzen a hallgató. 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. 

Teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok: pénzügy és számvitel 

alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok. Alkalmazott 

közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, kereskedelem és marketing, 

gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, turizmus-vendéglátás, emberi 

erőforrások, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, üzleti szakoktató 

alapképzési szakok. 

(6) Vállalkozásfejlesztés 

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. 

Teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok: gazdálkodási és 

menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, alapképzési szakok. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok. Alkalmazott 

közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, kereskedelem és marketing, emberi 

erőforrások, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató alapképzési 

szakok. 
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(7) Vezetés és szervezés 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási 

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető 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; 

- üzleti alapismeretek (15 kredit): vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, 

pénzügy, számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, 

adózási ismeretek, vállalati pénzügyek; 

- társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU-ismeretek, közpolitikai ismeretek, 

gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia; 

- szakmai ismeretek (10 kredit): értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és 

szervezés, üzleti tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés, controlling, 

emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek.  

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

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a 

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak 

szerintmeg kell szerezni. 

Teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok: gazdálkodási és 

menedzsment alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok. Kereskedelem és marketing, 

nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, emberi 

erőforrások, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, üzleti szakoktató, 

közszolgálati alapképzési szakok. 

(8) A mesterképzésre jelentkezőknek az előző tanulmányok alapján adható kreditek  

Módszertani alapismeretek: ezen belül tárgyanként 5 kredit  

(Kivétel: marketing és vállalkozásfejlesztés szak: tárgyanként 4 kredit) 

Közgazdasági alapismeretek: ezen belül tárgyanként 5 kredit 

(Kivétel marketing szak: tárgyanként 4 kredit  

Kivétel nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szak: tárgyanként 2 kredit) 

Üzleti alapismeretek: ezen belül tárgyanként 2 kredit 

(Kivétel vezetés és szervezés és vállalkozásfejlesztés szak: tárgyanként 3 kredit) 

Szakmai ismeretek: ezen belül tárgyanként 3 kredit 

(Kivétel marketing és vezetés és szervezés szak: tárgyanként 2 kredit) 

Társadalomtudományi: ezen belül tárgyanként 2 kredit 
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Rangsorolás módja, pontszámítás rendszere mesterképzésben 

4. § 

(1) Felvételi összpontszám 

Az összpontszám számításakor 30 pontot az oklevél minősítésre + 30 pontot a számított 

leckekönyvi átlagra. 

 

2,00 – 2,50  = 5 pont 

2,51 – 3,00 = 10 pont 

3,01 – 3,50 = 15 pont 

3,51 – 4,00 = 20 pont 

4,01 – 4,50 = 25 pont 

4,51 -  = 30 pont 

 

30 pontot a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgán a jelentkező szakmai kompetenciája és 

felkészültségéről szerzett benyomás alapján számolunk. 

 

Tanulmányokból:    30 pont 

Diploma alapján:    30 pont 

Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga: 30 pont 

Többletpont:     10 pont 

Összpontszám:    100 pont 

 

A mesterképzésben jelentkező összpontszámát 100 pontos rendszerben kell mérni, melyben a 

többletpont is benne van. 

 

(2) Mesterképzés többletpontjai: 

Összesen adható többletpont: 

 Középfokú C típusú nyelvvizsga     7 pont, 

 Felsőfokú C típusú nyelvvizsga    10 pont 

 Emelt szintű felsőfokú OKJ-s bizonyítványért  7 pont. 

 OTDK-n elért 1-3 helyezéséért    5 pont, 

 Hátrányos helyzetért járó többletpont   3 pont. 

 Halmozottan hátrányos helyzetért járó többletpont   2 pont 

 Fogyatékosságért járó többletpont    2 pont. 

 Gyermekgondozás jogcímen járó többletpont   2 pont 

 Világ- és Európa bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 5 pont 

 Országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért  3 pont. 

 

 

Szakirányú továbbképzésre jelentkezőkre irányadó rendelkezések 

5.§ 

(1) A szakirányú továbbképzések felvételi eljárásával kapcsolatos ügyviteli feladatok 

ellátása a Dékáni Hivatal feladata. 

(2) Szakirányú továbbképzésre történő jelentkezés a Kar által rendelkezésre bocsátott 

jelentkezési lapon történhet. Az eljárási díjat a jelentkező köteles megfizetni, mely nem 

visszatérítendő. Az eljárási díj 5.000,- Ft. 
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(3) A jelentkezési határidőt a Kari Tanács határozza meg, de legkésőbb augusztus 15-ig 

lehet jelentkezéseket fogadni.  

(4) Az egyes szakirányú továbbképzési szakokra vonatkozó követelmények: 

Képz

ési 

szint 

Munka-

rend 

Fin. 

forma 

Választható 

szak 

Képzési 

idő 

Követelmények 

 

Sz L K Gyógyszerész-közgazdász 2 gyógyszerész oklevél 

Sz K K Humánmenedzsment 2 bármely alapszakon szerzett 

oklevél 

Sz L K Jogász-közgazdász 2 jogász oklevél 

Sz L K Közszolgáltatási elemző  

(Mc, Bp kihelyezéssel) 

1 gazdaságtudományok, informatika, 

műszaki illetve jogi (jogi és 

igazgatási) képzési területek 

alapképzési szakjain szerzett 
oklevél 

Sz L K Orvos-közgazdász 2 orvos oklevél 

Sz L K Mérnök-közgazdász 2 Mesterképzésben (vagy korábban 
egyetemi szintű alapképzésben) 

szerzett oklevél és a műszaki vagy 

agrár képzési területen szerzett 
mérnök, vagy a természettudomány 

képzési területen szerzett 

alkalmazott matematikus, biológus, 
csillagász, fizikus, geofizikus, 

geográfus, geológus, 

környezettudomány, matematikus, 
meteorológus, vegyész stb. 

szakképzettség 

Sz L K Település és területfejlesztési 

menedzsment 

1,5 bármely alapszakon szerzett 

oklevél 

(5) A megadott szakra jelentkezőket a meglévő oklevéllel a rendelkezésre álló keretszám 

kapacitásáig lehet felvenni, amennyiben túljelentkezés van az oklevél minősítése és a 

nyelvvizsga alapján kerül a rangsor felállításra.  

 

 

Duális képzésre jelentkezőkre irányadó rendelkezések 

6.§ 

A vállalati kiválasztási szakaszban a jelentkezők felmérésének és kiválasztásának módja a 

felvételi elbeszélgetés.  

 

 

Részismereti képzés 

7. § 

(1)  Részismereti képzésre jelentkezés feltétele a korábbi felsőfokú végzettség megléte. A 

felvételi eljárással összefüggő dokumentumok ellenőrzését a Dékáni Hivatal végzi.  

(2)  A képzésre beiratkozás feltétele beiratkozási lap, adatlap kitöltése és hivatalos iratok 

bemutatása.  

(3)  Ráépülő tárgy felvételének feltétele az előtanulmányi tárgy sikeres teljesítése.  

(4)  A részismereti képzésre jelentkezett hallgató kreditarányosan fizet, mely az adott szak 

mindenkor érvényes önköltségi díjának 1 kreditre jutó összege.  
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(5)  A félév lezárását követően a teljesített tárgyakról, megszerzett ismeretekről igazolást 

állít ki a Dékáni hivatal. 

 

 

Idegen nyelven meghirdetett mesterképzésre irányadó rendelkezések 

8. § 

Külföldi hallgató mesterképzésre a Miskolci Egyetem honlapján keresztül fenntartott 

elektronikus rendszerben jelentkezhetnek. 

 

 

Záró Rendelkezések 

9. § 

Jelen szabályzatot a Szenátus 201/2018. sz. határozatával fogadta el. Hatályba lépésének 

időpontja 2018. december 01.napja. A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a 

196/2009. sz. Szenátusi határozattal elfogadott A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar 

Kari Hallgatói Követelményrendszer kiegészítő felvételi szabályzata. 

 

Miskolc, 2018. október 31. 

 

 

 

Prof. Dr. Torma András    Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann 

             rektor                 dékán 

  a Szenátus elnöke 
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Kreditelismerési eljárás 

Ellátási lánc menedzsment szak 
 

Név: _______________________ 

Lakcím:_____________________ 

Az intézmény neve, ami alapján az eljárást kéri:_______________________ 

Témakörök és tantárgyak Az indexben szereplő tárgyak és 

kredit értéke 

Elfogadott kredit érték 

1. Módszertani alapismeretek: 15 kredit 

 Matematika (4)   

 Statisztika (4)   

 Informatika (3)   

2. Közgazdasági alapismeretek: 10 kredit 

 Mikroökonómia (5)   

 Makroökonómia (4)   

 Nemzetközi gazdaságtan (3)   

 Környezet-gazdaságtan (3)   

 Gazdaságelmélet (3)   

 Gazdaságstatisztika (3)   

 Közgazdaságtan-

elmélettörténet (3) 

  

 Gazdaságmodellezés (3)   

 Gazdaságpolitika (3)   

 Ágazati és funkcionális 

gazdaságtan (3) 

  

 Közösségi gazdaságtan (3)   

Üzleti alapismeretek: 15 kredit 

 Vállalati gazdaságtan (4)   

 Gazdasági jog (3)   

 Marketing (4)   

 Pénzügy (3)   

 Számvitel (4)   

Társadalomtudományi alapismeretek: 10 kredit 

 EU (3)   

 Általános és gazdasági jogi 

ismeretek (3) 

  

 Gazdaságtörténet (3)   

 Szociológia (2)   

 Filozófia (2)   

 Pszichológia (3)   

Szakmai ismeretek: 10 kredit 

 Értékteremtő folyamatok 

menedzsmentje (3) 

  

 Vezetés és szervezés (3)   

 Üzleti tervezés (3)   

 Vállalkozásmenedzsment (3)   

 Stratégiai tervezés (3)   

 Controlling (3)   

 Emberi erőforrás gazdálkodás (3)   

 Vezetői készségfejlesztés (3)   

 Információrendszerek (3)   

 Összes kreditérték: Összesen elfogadott kredit érték: 

 

A felvételi eljáráshoz szükséges minimum kreditérték:  30 kredit 
A beszámításhoz szükséges maximum kreditérték:  60 kredit 

 

Dátum: ____________________ 
 

_________________ 

A jelentkező aláírása 
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Marketing mesterképzési szak 

 

Név: _______________________ 

Lakcím:_____________________ 

Az intézmény neve, ami alapján az eljárást kéri:_______________________ 

 

 

Témakörök és tantárgyak 
Az indexben szereplő 

tárgyak és kreditértéke 
Elfogadott kreditérték 

1. Módszertani alapismeretek: 8-12 kredit tartomány 

 Matematika (4)   

 Statisztika (4)   

 Informatika (3)   

2. Elméleti közgazdaságtani alapismeretek: 8-12 kredit tartomány 

 Mikroökonómia (5)   

 Makroökonómia (4)   

 Nemzetközi 

gazdaságtan (3) 

  

 Regionális gazdaságtan

 (3) 

  

 Gazdaságtörténet (3)   

Üzleti kötelező szakmai alapismeretek: 10-14 kredit tartomány 

 Vállalatgazdaságtan(4)   

 Vállalati pénzügy (3)   

 Marketing (4)   

 Számvitel (4)   

 Vezetés-szervezés (3)   

 Emberi erőforrás (3)   

 Összes kreditérték: Összesen elfogadott 

kreditérték: 

 

 

A felvételi eljáráshoz szükséges minimum kreditérték: 30 kredit 

 

Dátum: ____________________ 

 

 

 

 

_________________ 

A jelentkező aláírása 
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Kreditelismerési eljárás 

Master of Business Administration (MBA) szak 
Név: _______________________ 

Lakcím:_____________________ 

Az intézmény neve, ami alapján az eljárást kéri:_______________________ 

Témakörök és tantárgyak Az indexben szereplő tárgyak és 

kredit értéke 

Elfogadott kredit érték 

1. Módszertani alapismeretek: 15 kredit 

 Matematika (4)   

 Statisztika (4)   

 Informatika (3)   

2. Közgazdasági alapismeretek: 10 kredit 

 Mikroökonómia (5)   

 Makroökonómia (4)   

 Nemzetközi gazdaságtan (3)   

 Környezetgazdaságtan (3)   

 Gazdaságelmélet (3)   

 Gazdaságstatisztika (3)   

 Közgazdaság-elmélettörténet (3)   

 Gazdaságmodellezés (3)   

 Gazdaságpolitika (3)   

 Ágazati és funkcionális 

gazdaságtan (3) 

  

 Közösségi gazdaságtan (3)   

 Világ- és Európa-gazdaságtan (4)   

 Közpolitikai ismeretek (3)   

Üzleti alapismeretek: 10 kredit 

 Vállalati gazdaságtan (4)   

 Pénzügyek (3)   

 Gazdasági jog (3)   

 Döntéselmélet és módszertan (3)   

 Üzleti etika (2)   

 Üzleti kommunikáció (3)   

Társadalomtudományi alapismeretek: 10 kredit 

 EU (3)   

 Általános és gazdasági jogi 

ismeretek (3) 

  

 Gazdaságtörténet (3)   

 Szociológia (2)   

 Filozófia (2)   

 Pszichológia (3)   

Szakmai ismeretek: 15 kredit 

 Szervezeti viselkedés (4)   

 Számvitel (4)   

 Vállalati pénzügyek (3)   

 Marketing (4)   

 Termelésmenedzsment (3)   

 Vezetés és szervezés (3)   

 Kontrolling (3)   

 Stratégiai tervezés (3)   

 Emberi erőforrás 

menedzsment (3) 

  

 Összes kreditérték: Összesen elfogadott kredit érték: 

 

A felvételi eljáráshoz szükséges minimum kreditérték: 30 kredit 
A beszámításhoz szükséges maximum kreditérték: 60 kredit 
Dátum: ____________________ 
 

_________________ 

A jelentkező aláírása 
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Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak 

 
Név: _______________________ 

Lakcím:_____________________ 

Az intézmény neve, ami alapján az eljárást kéri:_______________________ 

Témakörök és tantárgyak 
Az indexben szereplő tárgyak és 

kreditértéke 
Elfogadott kreditérték 

1. Módszertani alapismeretek: 15 kredit tartomány 

 Matematika (4)   

 Statisztika (4)   

 Informatika (3)   

2. Közgazdasági alapismeretek: 10 kredit tartomány 

 Mikroökonómia (5)   

 Makroökonómia (4)   

 Nemzetközi gazdaságtan (3)   

 Regionális gazdaságtan (5)   

 Gazdaságpolitika (3)   

3. Üzleti alapismeretek: 10 kredit tartomány 

 Emberi erőforrás 

gazdálkodás (3) 

  

 Gazdasági jog (3)   

 Marketing (4)   

 Vezetés és szervezés (3)   

 Értékteremtő folyamatok 

menedzsmentje (3) 

  

 Döntéselmélet és módszertan(3)   

 Üzleti etika (2)   

 Stratégiai tervezés (4)   

 Üzleti kommunikáció (3)   

4. Társadalomtudományi ismeretek: 10 kredit tartomány 

 EU (3)   

 Általános és gazdasági jogi 

ismeretek (3) 

  

 Gazdaságtörténet (3)   

 Szociológia (2)   

 Pszichológia (3)   

 Filozófia (2)   

5. Szakmai ismeretek: 15 kredit tartomány 

 Vállalati gazdaságtan (4)   

 Pénzügy (3)   

 Számvitel (4)   

 Vállalati pénzügyek (3)   

 Kontrolling (3)   

 Adózási ismeretek (2)   

 Vállalatértékelés (3)   

 Összes kreditérték: Összesen elfogadott kreditérték: 

 

A felvételi eljáráshoz szükséges minimum kreditérték: 30 kredit 

A beszámításhoz szükséges maximum kreditérték:  60 kredit 
 

Dátum: ________________________ 

 

 

_________________ 

A jelentkező aláírása 



MISKOLCI EGYETEM 

Gazdaságtudományi 

Karának kiegészítő 

Felvételi Szabályzata 

Oldalszám: 13 

5. sz. melléklet 

Változat száma: A1 
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Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szak 
 

 

Név: _______________________ 

Lakcím:_____________________ 

Az intézmény neve, ami alapján az eljárást kéri:_______________________ 

Témakörök és tantárgyak 
Az indexben szereplő tárgyak és 

kreditértéke 
Elfogadott kreditérték 

1. Módszertani alapismeretek: 15 kredit tartomány 

 Matematika (4)   

 Statisztika (4)   

 Informatika (3)   

2. Közgazdasági alapismeretek: 10 kredit tartomány 

 Mikroökonómia (5)   

 Makroökonómia (4)   

 Nemzetközi gazdaságtan (3)   

 Környezet-gazdaságtan (3)   

 Gazdaságelmélet (3)   

 Gazdaságstatisztika (3)   

 Közgazdaság-elmélettörténet (3)   

 Gazdaságmodellezés (3)   

 Gazdaságpolitika (3)   

 Ágazati és funkcionális 
gazdaságtan (3) 

  

 Közösségi gazdaságtan (3)   

 Világ- és Európa-gazdaságtan (4)   

 Közpolitikai ismeretek (3)   

3. Üzleti alapismeretek: 10 kredit tartomány, tárgyanként 

 Emberi erőforrás gazdálkodás (3)   

 Gazdasági jog (3)   

 Marketing (4)   

 Vezetés és szervezés (3)   

 Értékteremtő folyamatok 

menedzsmentje (3) 

  

 Döntés elmélet és módszertan (3)   

 Üzleti etika (2)   

 Stratégiai tervezés (4)   

 Üzleti kommunikáció (3)   

4. Társadalomtudományi alapismeretek: 10 kredit tartomány 

 EU (3)   

 Általános és gazdasági jogi 

ismeretek (3) 

  

 Gazdaságtörténet (3)   

 Szociológia (2)   

 Pszichológia (3)   

 Filozófia (2)   

5. Szakmai ismeretek: 15 kredit tartomány, tárgyanként 

 Vállalati gazdaságtan (4)   

 Pénzügy (3)   

 Számvitel (4)   

 Vállalati pénzügyek (3)   

 Kontrolling (3)   

 Adózási ismeretek (2)   

 Vállalatértékelés (3)   

 Összes kreditérték: Összesen elfogadott kreditérték: 

 

A felvételi eljáráshoz szükséges minimum kreditérték: 30 kredit 

A beszámításhoz szükséges maximum kreditérték:  60 kredit 
 

Dátum: ____________________ 

 
_________________ 

A jelentkező aláírása
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Számvitel mesterképzési szak 
Név: _______________________ 

Lakcím:_____________________ 

Az intézmény neve, ami alapján az eljárást kéri:_______________________ 

Témakörök és tantárgyak 
Az indexben szereplő tárgyak és 

kreditértéke 
Elfogadott kreditérték 

1. Módszertani alapismeretek: 15 kredit tartomány 

 Matematika (4)   

 Statisztika (4)   

 Informatika (3)   

2. Közgazdasági alapismeretek: 10 kredit tartomány 

 Mikroökonómia (5)   

 Makroökonómia (4)   

 Pénzügytan (3)   

 Nemzetközi gazdaságtan (3)   

 Környezet-gazdaságtan (3)   

 Gazdaságelmélet (3)   

 Gazdaságstatisztika (3)   

 Közgazdaság-elmélettörténet (3)   

 Gazdaságmodellezés (3)   

 Gazdaságpolitika (3)   

 Ágazati és funkcionális 

gazdaságtan (3) 

  

 Közösségi gazdaságtan (3)   

 Világ- és Európagazdaságtan (4)   

 Közpolitikai ismeretek (3)   

3. Üzleti alapismeretek: 10 kredit tartomány 

 Emberi erőforrás gazdálkodás (3)   

 Gazdasági jog (3)   

 Marketing (4)   

 Vezetés és szervezés (3)   

 Érdekteremtő folyamatok 
menedzsmentje (3) 

  

 Döntéselmélet és módszertan (3)   

 Üzleti etika (2)   

 Stratégiai tervezés (4)   

 Üzleti kommunikáció (3)   

4. Társadalomtudományi ismeretek: 10 kredit tartomány 

 EU (3)   

 Általános és gazdasági jogi 

ismeretek (3) 

  

 Gazdaságtörténet (3)   

 Szociológia (2)   

 Filozófia (2)   

5. Szakmai ismeretek: 15 kredit tartomány 

 Vállalati gazdaságtan (4)   

 Pénzügy (3)   

 Pénzügyi számítások és 
pénzügyi piacok (3) 

  

 Vezetői számvitel (3)   

 Éves beszámoló összeállítása és 
elemzése (3) 

  

 Hitelintézeti és költségvetési 

számvitel (4) 

  

 Konszolidált beszámoló (4)   

 Számviteli informatika (3)   

 Vállalati pénzügyek (3)   

 Adózási ismeretek (2)   

 Vállalatértékelés (3)   

 Pénzügyi jog (3)   

 Összes kreditérték: Összesen elfogadott kreditérték: 

 

A felvételi eljáráshoz szükséges minimum kreditérték: 30 kredit 

A beszámításhoz szükséges maximum kreditérték: 60 kredit 
Dátum: ____________________ 

_________________ 

A jelentkező aláírás
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KREDITELISMERÉSI ADATLAP 

 

 

 

Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak 

 

Név: _______________________ 

Lakcím:_____________________ 

Az intézmény neve, ami alapján az eljárást kéri:_______________________ 

 

 

Témakörök és tantárgyak 
Az indexben szereplő 

tárgyak és kreditértéke 
Elfogadott kreditérték 

1. Módszertani alapozó ismeretek: 8 kredit tartomány 

 Matematika (4)   

 Statisztika (4)   

2. Elméleti gazdaságtani alapozó ismeretek: 10 kredit tartomány 

 Mikroökonómia (5)   

 Makroökonómia (4)   

 Pénzügytan (3)   

3.Egységes üzleti alapozó ismeretek: 12 kredit tartomány 

 Marketing (4)   

 Gazdasági jog (3)   

 Vállalatgazdaságtan(4)   

 Számvitel (4)   

 Vállalati pénzügy (3)   

 Összes kreditérték: Összesen elfogadott 

kreditérték: 

 

 

A felvételi eljáráshoz szükséges minimum kreditérték: 30 kredit 

 

 

Dátum: ____________________ 

 

 

 

 

_________________ 

A jelentkező aláírása 

 

 

 

 

KREDITELISMERÉSI ADATLAP 



MISKOLCI EGYETEM 

Gazdaságtudományi 

Karának kiegészítő 

Felvételi Szabályzata 

Oldalszám: 16 

8. sz. melléklet 

Változat száma: A1 

 

 

 

Vezetés és szervezés mesterképzési szak  

 
Név: _______________________ 

Lakcím:_____________________ 

Az intézmény neve, ami alapján az eljárást kéri:_______________________ 

Témakörök és tantárgyak Az indexben szereplő tárgyak és 

kreditértéke 

Elfogadott kreditérték 

1. Módszertani alapismeretek: 15 kredit tartomány 

 Matematika (4)   

 Statisztika (4)   

 Informatika (3)   

2. Közgazdaságtani alapismeretek: 10 kredit tartomány 

 Mikroökonómia (5)   

 Makroökonómia (4)   

 Nemzetközi gazdaságtan (3)   

 Környezet-gazdaságtan (3)   

 Gazdaságelmélet (3)   

 Gazdaságstatisztika (3)   

 Közgazdaság-elmélettörténet (3)   

 Gazdaságmodellezés (3)   

 Gazdaságpolitika (3)   

 Ágazati és funkcionális gazdaságtan (3)   

 Közösségi gazdaságtan (3)   

3. Üzleti alapismeretek: 15 kredit tartomány 

 Vállalati gazdaságtan (4)   

 Gazdasági jog (3)   

 Marketing (4)   

 Pénzügy (3)   

 Számvitel (4)   

 Döntéselmélet és módszertan (3)   

 Üzleti etika (2)   

 Üzleti kommunikáció (3)   

 Adózási ismeretek (2)   

 Vállalati pénzügyek (3)   

4. Társadalomtudományi ismeretek: 10 kredit tartomány 

 Eu-ismeretek (3)   

 Közpolitikai ismeretek (3)   

 Gazdaságtörténet (3)   

 Szociológia (2)   

 Filozófia (2)   

 Pszichológia (3)   

5. Szakmai ismeretek: 10 kredit tartomány 

 Értékteremtő folyamatok 
menedzsmentje (3) 

  

 Vezetés és szervezés (3)   

 Üzleti tervezés (3)   

 Vállalkozásmenedzsment (3)   

 Stratégiai tervezés (4)   

 Controlling (3)   

 Emberi erőforrás (3)   

 Vezetői készségfejlesztés (3)   

 Információs rendszerek (3)   

 Összes kreditérték: Összesen elfogadott kreditérték: 

 

 

A felvételi eljáráshoz szükséges minimum kreditérték: 30 kredit 

A beszámításhoz szükséges maximum kreditérték:  60 kredit 
 

Dátum: ____________________ 
 

_________________ 

A jelentkező aláírása 


