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Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiegészítő Felvételi Szabályzata  

3.§  
A Miskolci Egyetemen a felvételi eljárás rendjére a mindenkor hatályos jogszabályokban 

foglaltak irányadóak, figyelemmel arra, hogy a felvételi eljárással kapcsolatos jogszabályi 

rendelkezések kógensek és azoktól egyetemi szabályzatban sem lehet eltérni.  

KSZ.1.  
A Gazdaságtudományi Karra második, illetve további alapképzésre (párhuzamos képzésre) 

felvételi eljárás keretében jelentkezhetnek a Karon, a Miskolci Egyetem más karán, illetve más 

felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező egyetemi, vagy főiskolai 

hallgatók.  

KSZ.2.  

Párhuzamos képzés:  
A párhuzamos hallgatói jogviszony úgy jön létre, hogy a már hallgatói jogviszonyban álló 

személy felvételi eljárásban máshová felvételt nyer, és ennek eredményeként beiratkozik egy 

másik intézményre/szakra.  

A Felsőoktatási Törvény lehetővé teszi, hogy a hallgató egyszerre több intézményben, vagy egy 

intézményen belül több szakra járjon. A hallgatónak lehetősége van arra, hogy mindkét szakot 

államilag támogatott formában végezze, ha két különböző felvételi időszakban nyer felvételt.  

a.) Ha a hallgató legkésőbb a második szakot a 3. félévben kezdi meg, akkor a két képzésben 

folytatott tanulmányok egy félévnek számítanak a lehetséges 12 államilag támogatott félévből.  

b.) Ha viszont később dönt úgy, hogy párhuzamos képzésben is akar tanulni, akkor a két szakon 

folytatott tanulmánya két félévnek számít (vagyis a 12 félév államilag támogatott idő félévenként 

nem egy, hanem két félévvel csökken).  

Vendéghallgatói jogviszony:  

A vendéghallgatói jogviszonyt létesítő személynek rendelkezni kell egy teljes értékű hallgatói 

jogviszonnyal, valamely felsőoktatási intézményben. A vendég hallgatói jogviszony létesítéséhez 

az anyaintézmény hozzájárulása szükséges.  

Vendéghallgatói jogviszonyban nem lehet külön oklevelet szerezni, hanem az eredeti hallgatói 

jogviszonyban szerezhető oklevél megszerzéséhez kapcsolódó feltételekbe, tantárgyi 

követelményekbe számítanak bele az így folytatott tanulmányok. 
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KSZ.3.  

A Gazdaságtudományi Karon induló szakok jegyzéke, az érettségi követelmények elnevezése, 

száma, szintjének meghatározása:  

 
Képzési 

szint 

Munka

rend 

Fin. 

forma 

Választható szak Képzési 

idő 

Vizsgakövetelmények 

A N A gazdálkodási és menedzsment
3
 6+1

1
  

Kettőt kell 

választani: gazdasági 

ismeretek, vagy 
matematika, vagy 

történelem, vagy egy 

idegen nyelv (angol, 
francia, német, 

olasz, orosz, 

spanyol), vagy 
szakmai előkészítő 

tárgy 

A N A kereskedelem és marketing
4
 6+1

1
 

A N A nemzetközi gazdálkodás
5
 6+1

1
 

A N A pénzügy és számvitel
6
 6+1

1
 

A N K gazdálkodási és menedzsment
3
 6+1

1
 

A N K kereskedelem és marketing
4
 6+1

1
 

A N K nemzetközi gazdálkodás
5
 6+1

1
 

A N K pénzügy és számvitel
6
 6+1

1
 

A L K gazdálkodási és menedzsment
3
 6+1

1
 

A L K kereskedelem és marketing
4
 6+1

1
 

A L K nemzetközi gazdálkodás
5
 6+1

1
 

A L K pénzügy és számvitel
6
 6+1

1
 

F N A  

informatikai statisztikus és 
gazdasági tervező 

4  

 
bármelyik két 

érettségi tárgy 

F N K 4 

F L K 4 

F N A  

idegenforgalmi szakmenedzser 

4 

F N K 4 

F L K 4 

M N A marketing 4  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
felvételi 

elbeszélgetés 

M N A nemzetközi gazdaság és 

gazdálkodás 

4 

M N A regionális és környezeti 

gazdaságtan 

4 

M N A számvitel 4 

M N A vállalkozásfejlesztés 4 

M N A vezetés és szerezés 4 

M N K marketing 4 

M N K nemzetközi gazdaság és 

gazdálkodás 

4 

M N K regionális és környezeti 

gazdaságtan 

4 

M N K számvitel 4 

M N K vállalkozásfejlesztés 4 

M N K vezetés és szervezés 4 

M L K marketing 4 

M L K nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás 

4 

M L K regionális és környezeti 

gazdaságtan 

4 

M L K számvitel 4 

M L K vállalkozásfejlesztés 4 

M L K vezetés és szervezés 4 
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Magyarázat:  
Képzési szint:  

A: Alapképzési szak  

M: Mesterképzési szak  

F: Felsőfokú szakképzés  

Munkarend:  

N: Nappali tagozat  

L: Levelező tagozat  

Finanszírozási forma:  

A: Államilag támogatott  

K: Költségtérítéses  
(1)

BSc. képzésben 310 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni (+1 félév)  
(2)

Szakmai előkészítő tárgy: közgazdasági alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, 

vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.  

Választható szakirányok:  
(3)

Gazdálkodási és menedzsment: köz- és szociális menedzsment, vállalkozási.  
(4)

Kereskedelem és marketing: marketing-kommunikáció, sales.  
(5)

Nemzetközi gazdálkodás: európai regionális gazdasági kapcsolatok, nemzetközi vállalkozások.  
(6)

Pénzügy és számvitel: pénzügyi, számviteli.  

KSZ.4.  

Jelentkezési sorrend:  

Azonos felvételi eljárásban a jelentkező csak egy helyre vehető fel, mégpedig a rangsorában 

szereplő első olyan helyre, ahová elégségesnek bizonyul a pontszáma. Minden önálló jelentkezés 

azonos súlyú és értékű.  

a.) Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az adott 

jelentkezési helyen alkalmazott pontszámítási rendszerben az emelt szintű érettségiért járó 

többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri 

a 160 pontot (jogszabályi ponthatár minimum):  

ALAPKÉPZÉS  

Felvételi összpontszám:  
400+80 pontos pontszámítási rendszerben az alábbi megoldás alapján:  

 

• Tanulmányi pontok: maximum 200 pont  

 

• Érettségi vizsgapontok: maximum 200 pont  

 

• Többletpontok: maximum 80 pont  

 

Összesen: maximum 480 pont  

Felvételi összpontszám megállapítása kétféleképpen történhet:  
 

• Tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege + többletpontok.  

 

• Az érettségi pontok kétszerese + többletpontok.  
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Tanulmányi pontok számítása:  
Tanulmányi pontszám maximum 200 pont. A tanulmányi pontokat a jelentkező középiskolai 

eredményeiből, valamint az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeinek átlagából kell 

meghatározni.  

Középiskolai eredmény (maximum 100 pont): öt tantárgyból tevődik össze: magyar nyelv és 

irodalom átlaga + történelem + matematika + két évig tanult idegen nyelv + két évig tanult 

választott tárgy. Azaz az utolsó két tanult évvégi érdemjegyeinek összege, majd az így kapott 

eredmény kétszerese jelenti a tanulmányi pontot.  

Érettségi vizsgabizonyítványban szereplő vizsgaeredmények (legfeljebb 100 pont). Az 

érettségi vizsgabizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy 

szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlagát egész számra kell 

kerekíteni. Ennek eredményeképpen összesen szintén legfeljebb 100 pont számítható.  

Vagyis:  

 

• Középiskolai eredmények maximum 100 pont  

 

• Érettségi vizsgaeredmények maximum 100 pont  

 

Tanulmányi pontok összesen:  

maximum 200 pont  

Érettségi pontok számítása:  
Két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján számolt pontok az érettségi pontok. Az 

érettségi pontok száma egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos 

eredménnyel. Az érettségi pontok számításánál nincs különbség az emelt szintű és a középszintű 

érettségi vizsgán elért százalékos eredmény között. Az érettségi pontok összértéke max. 200 pont.  

Régi típusú érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében a tantárgyi vizsgák automatikusan 

középszintű érettséginek minősülnek, az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítménynek 

felelnek meg:  

Jeles (5) 100 %  

Jó (4) 79 %  

Közepes (3) 59 %  

Elégséges (2) 39 %.  

b.) FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS  
Felsőfokú szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek pontszáma többletpontok nélkül 

(kivéve emelt szintű érettségiért járó többletpont) eléri a 140 pontot.  

Felvételi összpontszám:  
 

a.) tanulmányi pontok kétszerezése.  

 

b.) Tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy  

 

c.) Az érettségi pontok kétszerezésével.  

 

A három számítás közül a jelentkező számára legelőnyösebbel kell számolni. 

 
c.) MESTERKÉPZÉS  
Az alapképzésben szerzett végzettség szükséges, de nem feltétlenül elégséges feltétele az adott 

mesterképzési szakra történő felvételnek Az előzményként elfogadható szakok három csoportba 

oszthatók:  
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• teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok,  

 

• a szaknál meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok,  

 

• minden egyéb szak.  

 

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.  

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.  

Amennyiben a jelentkezőnek korábbi tanulmányai alapján nem ismertethető el a képzési és 

kimeneti követelményekben meghatározott tartalmú és mennyiségű kredit, az nem vehető fel.  

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.  

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 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. 
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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. 

 

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;  

– 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. 
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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. 

 

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. 

 

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 szerint meg kell szerezni. 

 

Teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok: gazdálkodási és menezdsment 

alapképzési szak.  

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

nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, emberi erőforrások, 
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alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, üzleti szakoktató, közszolgálati alapképzési 

szakok. 

 

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)  

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 

 

Felvételi összpontszám  
Az összpontszám számításakor 30 pontot az oklevél minősítésre (két tizedes jegy) + 30 pontot a 

számított leckekönyvi átlagra.  

2,00 – 2,50 = 5 pont  

2,51 – 3,50 = 10 pont  

3,51 – 4,50 = 20 pont  

4,51 - = 30 pont  

30 pontot a szóbeli felvételi elbeszélgetésen a jelentkező felkészültségéről szerzett benyomás 

alapján számolunk.  

Vagyis  

Tanulmányokból: 30 pont  

Diploma alapján: 30 pont  

Felvételi elbeszélgetés: 30 pont  

Többletpont: 10 pont  

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

többletpont is benne van.  

KSZ.5.  
A különböző jogcímeken elért többletpontok összege legfeljebb 80 pont lehet.  

Kötelező többletpontok:  
 

• Emelt szintű érettségi vizsgaeredményért 30 %-os teljesítmény esetén. 40 pont  

 

• Nyelvtudásért  

o Középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsgáért 35 pont  

 

o Felsőfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsgáért 50 pont  

 

• Előnyben részesítésért járó többletpontok  

o Hátrányos helyzet miatt 25 többletpont  

 

o Fokozottan hátrányos helyzet miatt 25 többletpont  

 

o Fogyatékosság miatt 50 többletpont  

 

o Gyermekgondozásért 50 többletpont.  

(február 15. – július 24. közötti időszakban)  
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További többletpontok adhatók:  
• Szakirányú OKTV OSZTV versenyeken elért meghatározott helyezésekért.  

1-10. helyezés 80 pont  

11-20. helyezés 50 pont  

21-30. helyezés 25 pont.  

 

• Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján elért helyezésekért  

(nagydíjasok 30 többletpont, első díjasok 15 többletpont.)  

 

• Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért  25 pont.  

 

• Szakirányú felsőfokú, vagy emelt szintű OKJ-s bizonyítványért, illetve szakirányú 

technikusi bizonyítványért  30 pont.  

 

• Világ és Európa bajnokságon elért legalább 3. helyezéséért  20 pont.  

 

• Országos bajnokságon elért 3. helyezéséért  10 pont.  

 

• Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért legalább 3. helyezés.  20 pont.  

 

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.  

 

A felvételi határozatok a minisztérium által megállapított időpontig kerülnek kiküldésre. 

Fellebbezés kézhezvételtől számított 8 napon belül adható be.  

 

Miskolc, 2008. április  

 

Dr. Kocziszky György  

dékán 
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KREDITELISMERÉSI ADATLAP  

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, tárgyanként 4 kredit  

 
• Matematika  

 
• Statisztika  

 
• Informatika  

2. Elméleti közgazdaságtani alapismeretek: 8-12 kredit tartomány, tárgyanként 4 kredit 

 
• Mikroökonómia  

 
• Makroökonómia  

 
• Nemzetközi gazdaságtan  

 
• Regionális gazdaságtan  

 
• Gazdaságtörténet  

Üzleti kötelező szakmai alapismeretek: 10-14 kredit tartomány, tárgyanként 2 kredit  

 
• Vállalatgazdaságtan  

 
• Vállalati pénzügy  

 
• Marketing  

 
• Számvitel  

 
• Vezetés-szervezés  

 
• Emberi erőforrás  

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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KREDITELISMERÉSI ADATLAP  

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, tárgyanként 5 kredit  

• Matematika  

• Statisztika  

• Informatika  

2. Közgazdasági alapismeretek: 10 kredit tartomány, tárgyanként 5 kredit  

• Mikroökonómia  

• Makroökonómia  

• Nemzetközi gazdaságtan  

• Környezet-gazdaságtan  

• Gazdaságelmélet  

• Gazdaságstatisztika  

• Közgazdaság-elmélettörténet  

• Gazdaságmodellezés  

• Gazdaságpolitika  

• Ágazati és funkcionális gazdaságtan  

• Közösségi gazdaságtan  

• Világ- és Európa-gazdaságtan  

• Közpolitikai ismeretek  

3. Üzleti alapismeretek: 10 kredit tartomány, tárgyanként 2 kredit  

• Emberi erőforrás gazdálkodás  

• Gazdasági jog  

• Marketing  

• Vezetés és szervezés  

• Értékteremtő folyamatok menedzsmentje  

• Döntés elmélet és módszertan  

• Üzleti etika  

• Stratégiai tervezés  

• Üzleti kommunikáció  

4. Társadalomtudományi alapismeretek: 10 kredit tartomány, tárgyanként 2 kredit  

• EU, általános és gazdasági jogi ismeretek  

• Gazdaságtörténet  

• Szociológia  

• Pszichológia  

• Filozófia  

5. Szakmai ismeretek: 15 kredit tartomány, tárgyanként 3 kredit  

• Vállalati gazdaságtan  

• Pénzügy  

• Számvitel  

• Vállalati pénzügyek  

• Kontrolling  

• Adózási ismeretek  

• Vállalatértékelés  

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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KREDITELISMERÉSI ADATLAP  

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, tárgyanként 5 kredit  

• Matematika  

• Statisztika  

• Informatika  

2. Közgazdasági alapismeretek: 15 kredit tartomány, tárgyanként 5 kredit  

• Mikroökonómia  

• Makroökonómia  

• Nemzetközi gazdaságtan  

• Regionális gazdaságtan  

• Gazdaságtörténet  

3. Üzleti alapismeretek: 10 kredit tartomány, tárgyanként 2 kredit  

• Emberi erőforrás gazdálkodás  

• Gazdasági jog  

• Marketing  

• Vezetés és szervezés  

• Értékteremtő folyamatok menedzsmentje  

• Döntéselmélet és módszertan  

• Üzleti etika  

• Stratégiai tervezés  

• Üzleti kommunikáció  

4. Társadalomtudományi ismeretek: 10 kredit tartomány, tárgyanként 2 kredit  

• EU, általános és gazdasági jogi ismeretek  

• Gazdaságtörténet  

• Szociológia  

• Pszichológia  

• Filozófia  

5. Szakmai ismeretek: 15 kredit tartomány, tárgyanként 3 kredit  

• Vállalati gazdaságtan  

• Pénzügy  

• Számvitel  

• Vállalati pénzügyek  

• Kontrolling  

• Adózási ismeretek  

• Vállalatértékelés  

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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KREDITELISMERÉSI ADATLAP  

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, tárgyanként 5 kredit  

• Matematika  

• Statisztika  

• Informatika  

2. Közgazdasági alapismeretek: 10 kredit tartomány, tárgyanként 5 kredit  

• Mikroökonómia  

• Makroökonómia  

• Pénzügytan  

• Nemzetközi gazdaságtan  

• Környezet-gazdaságtan  

• Gazdaságelmélet  

• Gazdaságstatisztika  

• Közgazdaság-elmélettörténet  

• Gazdaságmodellezés  

• Gazdaságpolitika  

• Ágazati és funkcionális gazdaságtan  

• Közösségi gazdaságtan  

• Világ- és Európagazdaságtan  

• Közpolitikai ismeretek  

3. Üzleti alapismeretek: 10 kredit tartomány, tárgyanként 2 kredit  

• Emberi erőforrás gazdálkodás  

• Gazdasági jog  

• Marketing  

• Vezetés és szervezés  

• Érdekteremtő folyamatok menedzsmentje  

• Döntéselmélet és módszertan  

• Üzleti etika  

• Stratégiai tervezés  

• Üzleti kommunikáció  

4. Társadalomtudományi ismeretek: 10 kredit tartomány, tárgyanként 2 kredit  

• EU, általános és gazdasági jogi ismeretek  

• Vállalati pénzügyek  

• Szociológia  

• Filozófia  

5. Szakmai ismeretek: 15 kredit tartomány, tárgyanként 3 kredit  

• Vállalati gazdaságtan  

• Pénzügy  

• Pénzügyi számítások és pénzügyi piacok  

• Vezetői számvitel  

• Éves beszámoló összeállítása és elemzése  

• Hitelintézeti és költségvetési számvitel  

• Konszolidált beszámoló  

• Számviteli informatika  
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• Vállalati pénzügyek  

• Adózási ismeretek  

• Vállalatértékelés  

• Pénzügyi jog  

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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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, tárgyanként 4 kredit  

• Matematika  

 

• Statisztika  

 

2. Elméleti gazdaságtani alapozó ismeretek: 10 kredit tartomány, tárgyanként 5 kredit  

• Mikroökonómia  

 

• Makroökonómia  

 

• Pénzügytan  

 

3.Egységes üzleti alapozó ismeretek: 12 kredit tartomány, tárgyanként 2 kredit  

• Marketing  

 

• Gazdasági jog  

 

• Vállalatgazdaságtan  

 

• Számvitel  

 

• Vállalati pénzügy  

 

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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KREDITELISMERÉSI ADATLAP  

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, tárgyanként 5 kredit  

• Matematika  

• Statisztika  

• Informatika  

2. Közgazdaságtani alapismeretek: 10 kredit tartomány, tárgyanként 5 kredit  

• Mikroökonómia  

• Makroökonómia  

• Nemzetközi gazdaságtan  

• Környezet-gazdaságtan  

• Gazdaságelmélet  

• Gazdaságstatisztika  

• Közgazdaság-elmélettörténet  

• Gazdaságmodellezés  

• Gazdaságpolitika  

• Ágazati és funkcionális gazdaságtan  

• Közösségi gazdaságtan  

3. Üzleti alapismeretek: 15 kredit tartomány, tárgyanként 3 kredit  

• Vállalati gazdaságtan  

• Gazdasági jog  

• Marketing  

• Pénzügy  

• Számvitel  

• Döntéselmélet és módszertan  

• Üzleti etika  

• Üzleti kommunikáció  

• Adózási ismeretek  

• Vállalati pénzügyek  

4. Társadalomtudományi ismeretek: 10 kredit tartomány, tárgyanként 2 kredit  

• Eu-ismeretek  

• Közpolitikai ismeretek  

• Gazdaságtörténet  

• Szociológia  

• Filozófia  

• Pszichológia  

5. Szakmai ismeretek: 10 kredit tartomány, tárgyanként 2 kredit  

• Értékteremtő folyamatok menedzsmentje  

• Vezetés és szervezés  

• Üzleti tervezés  

• Vállalkozásmenedzsment  

• Stratégiai tervezés  

• Controlling  

• Emberi erőforrás  

• Vezetői készségfejlesztés  

• Információs rendszerek  

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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