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MESTERSZAKOKRA VONATKOZÓ PONTSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) és a felsőoktatási
intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012 (XII. 29.) kormányrendelet alapján a Nyugat-magyarországi Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar (továbbiakban: Kar) Kari Tanácsa a
mesterszakokra vonatkozóan az alábbi felvételi szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja.

1. § A felvételi eljárás célja
A felvételi eljárás célja a mesterképzési tanulmányok folytatására legalkalmasabb jelentkezők
kiválasztása. A képzésekre jelentkezhetnek az alapképzésben, a hagyományos főiskolai és egyetemi
képzésben diplomát szerzettek.
2. § A szabályzat hatálya
E szabályzat hatálya kiterjed a mesterképzésre jelentkező magyar és nem magyar állampolgárokra.

3. § Pontszámítás a mesterképzésre történő jelentkezés esetében
1)
2)

3)

4)

5)

A Tájékoztatóban közzé kell tenni az állami ösztöndíjas mesterképzésre felvehető hallgatói
létszám – miniszter által meghatározott – intézmények közötti elosztását.
A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett mesterszakokra vonatkozóan tartalmazza
a)
azon alapképzési szakokon szerzett alapfokozatok, illetve korábbi végzettségek és
szakképzettségek megjelölését, amelyeket az intézmény a mesterképzési szakra történő
jelentkezés, illetve felvétel feltételéül meghatároz;
b)
a felvehető létszámot;
c)
az alapképzési, mesterképzési szakokon, illetve a korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módját, elveit;
d)
a tanári mesterképzési szakra történő jelentkezés, illetve felvétel speciális szabályait;
e)
az intézmény szabályzatában meghatározott felvételi feltételek, követelmények körét,
ezek figyelembevételének módját, feltételeit.
A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény a szabályzatában
határozza meg azzal, hogy csak az a jelentkező vehető fel, akinek a pontszáma az 50 pontot
eléri. Az Nftv. 40. § (4) bekezdése szerinti oklevél és nyelvvizsga meglétét, a hátrányos
helyzetet, a fogyatékosságot, a gyermek gondozása céljából fennálló fizetés nélküli
szabadságot, a csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban,
gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban való részesülést igazoló
dokumentumokat a felsőoktatási felvételi eljárásban a Hivatal vizsgálja.
A jelentkező teljesítményét pontozásos rendszerben kell értékelni a felvételi teljesítményért és
a többletteljesítményért kapható maximális pontszám meghatározásával, amelyek összege
legfeljebb 100 pont.
A többletteljesítményekért adható többletpontok jogcímeit, mértékét, megállapításának rendjét,
az intézmény a szabályzatában határozza meg azzal, hogy az esélyegyenlőség biztosítására
meghatározott többletpont nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.
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6)

Felvételi pontok meghatározása többféleképpen történhet, melyek közül a jelentkező számára
legkedvezőbbet kell alkalmazni:
1.
változat motivációs beszélgetés alapján: 45 pont
oklevél minősítése alapján: 45 pont
2.
változat motivációs beszélgetés alapján: 45 pont
utolsó két félév tanulmányi átlaga alapján: 45pont
3.
változat oklevél minősítése alapján, duplázva: 90 pont
4.
változat utolsó két félév tanulmányi átlaga alapján, duplázva: 90 pont

7)

A tanulmányi átlag alapján a pontokat az alábbiak szerint kell meghatározni: az utolsó két
aktív félév tanulmányi átlagának (kerekítés: 2 tizedesig) 9-szeres szorzatával
Példa a kiszámításra:
tanulmányi átlag
pontszám
5. félév átlaga
4,73
6. félév átlaga
3,12
Átlag (5+6. félévek) (4,73+3,12)/2 =3,925~3,93
9-szeres szorzat
35,37
kerekítve
35

8)

Az oklevél minősítése alapján számított pontszám: az oklevél minősítésének 9-szeres szorzata
oklevél minősítése
pontszám pontszám 9-szerese
jeles (4,50–5,00)
5
45
jó (3,50–4,49)
4
36
közepes (2,50–3,49)
3
27
elégséges (2,00–2,49)
2
18

9)

A motivációs beszélgetés célja, hogy a jelentkező szakmai ismereteit, érvelő készségét,
motivációit és elkötelezettségét megvizsgáljuk. A motivációs beszélgetés annak felmérésére is
szolgál, hogy a hallgató mennyire érzi fontosnak az adott mesterszak által nyújtott ismereteket,
milyen karrierlehetőséget lát maga előtt.
a)
A motivációs beszélgetés időhatárairól a kar a honlapján nyújt tájékoztatást, valamint az
Egyetemi Tanulmányi Központ a jelentkező jelentkezési lapján megadott e-mail címére
értesítést küld a motivációs beszélgetés pontos időpontjáról és helyszínéről.
b)
A motivációs beszélgetésen adható maximális pontszám 45.
c)
A motivációs beszélgetést a Kari Tanács által elfogadott bizottság előtt kell tartani. A
bizottság elnöke csak egyetemi tanár vagy egyetemi docens lehet, és a bizottságnak még
legalább egy oktató tagja van, valamint tagja a bizottságnak a hallgatók képviselője is,
valamit egy jegyző. A motivációs beszélgetésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a
motivációs beszélgetések lezárta után, a jegyző eljuttat az Egyetemi Tanulmányi
Központnak további ügyintézésre.
d)
Amennyiben a jelentkező nem jelenik meg a motivációs beszélgetésen, akkor számára a
felvételi pontszámot a 3. ill. 4. változatok közül a legkedvezőbbek közül lehet kiszámolni.
4. § Többletpontok meghatározása

1)

Mesterképzésre történő jelentkezéskor nem adható többletpont nyelvvizsgára, amennyiben a
jelentkező kizárólag egy, államilag elismert középfokú (B2) vagy felsőfokú (C1) komplex
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2)

3)

4)

(korábban C típusú) nyelvvizsgával rendelkezik. Ezen túl a következők szerint jár többletpont
(maximum 10 pont): Legfeljebb két további államilag elismert vagy azzal egyenértékű
nyelvvizsgáért nyelvvizsgánként (nyelvenként a legmagasabb pontszám vehető figyelembe):
a)
középfokú (B1) szóbeli vagy írásbeli (korábban A, illetve B típusú) államilag elismert
nyelvvizsga 1 pont
b)
középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga 4 pont,
c)
felsőfokú (C1) szóbeli vagy írásbeli (korábban A, illetve B típusú) államilag elismert
nyelvvizsga 2 pont
d)
felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga 8 pont.
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián vagy más országos szakmai, egyéni
versenyen, pályázaton elért helyezés vagy különdíj (maximum 10 pont):
1 díj: 10 pont,
2. díj: 8 pont,
3. díj: 6 pont,
különdíj: 5 pont,
részvétel: 4 pont.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián vagy más szakmai csapatversenyen,
pályázaton elért helyezés vagy különdíj (maximum 10 pont):
1. díj: 5 pont,
2. díj: 4 pont,
3. díj: 3 pont,
különdíj: 2 pont.
A 2) és 3) bekezdés pontjai együttesen csak eltérő dolgozatok esetén vehetőek figyelembe.
Azok a jelentkezők, akik kiemelkedő sportteljesítményt értek el, többletpontra jogosultak:
olimpiai sportágban, országos bajnokságon elért legalább harmadik helyezés: 5 pont.
5. § Előnyben részesítés

1)
2)
3)

4)

A hátrányos helyzetű jelentkező 10 többletpontra jogosult.
A fogyatékossággal élő jelentkező 10 többletpontra jogosult.
Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke
gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben,
gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban
részesül, 10 többletpontra jogosult.
Az (2)-(3) bekezdések szerinti jogosultságot (a kedvezményre jogosító feltételek meglétét) a
meghatározott határidőig kell igazolni.
6. § Kreditelismertetés

1)

2)

A mesterszakok esetében a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet határozza meg, hogy a
mesterképzésbe történő belépésnél előzményként mely szakok fogadhatóak el, továbbá azt,
hogy a mesterképzésbe való felvétel feltételeként meghatározott ismeretkörökből mennyi kredit
előzetes teljesítését szükséges igazolni.
A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését az Oktatási és Kreditátviteli
Bizottságtól (továbbiakban: OKB) kell kérelmezni. A kérelmet az Egyetemi Tanulmányi
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3)

4)
5)
6)

Központ (http://www.nyme.hu) honlapján lévő „Kreditelismerési kérelem a NymE
mesterképzési szakjaira történő jelentkezés esetén” című űrlapon kell benyújtani az ott
megjelölt mellékletekkel együtt.
Az Egyetemi Tanulmányi Központ az űrlapot eljuttatja az illetékes karnak. A karon a
szakfelelős ellenőrzi a mesterképzésbe való felvétel feltételeként meghatározott
ismeretkörökből előzetes teljesített kreditek meglétét javaslatot tesz azok elfogadására, illetve
a szak képzési és kimeneti követelményeinek megfelelően javaslatot tesz a még szükséges
kreditek megszerzésének előírására.
Az OKB a javaslattételt követően határozattal dönt az elfogadott és még teljesítendő
kreditekről.
A döntésről az Egyetemi Tanulmányi Központ értesíti a jelentkezőt.
Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti
követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával
vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát
csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie. Ilyen
szaknak tekinthetők, különösen a régi képzési szerkezet szerinti gazdasági szakcsoportba sorolt
főiskolai vagy egyetemi szintű szakok.

7)
7. § A jelentkezők rangsorolása
A Kar a mesterképzésre jelentkezők rangsorolásakor azonos felvételi követelményeket köteles
alkalmazni, függetlenül attól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte az
oklevelét.
8. § A felvételi döntés
1)

2)

3)

Az Egyetemi Tanulmányi Központ a felvételről szóló döntését
a)
a keresztféléves felvételi eljárásban a besorolási döntés időpontját követő nyolc napon
belül;
b)
az általános felvételi eljárásban augusztus 8-áig,
c)
a pótfelvételi eljárásban augusztus 31-éig
határozatban közli a jelentkezővel. A felsőoktatási intézmény azt a jelentkezőt veszi fel, aki –
a Hivatal értesítése alapján – hozzá lett besorolva.
A határozatnak tartalmaznia kell
a)
a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját;
b)
a jelentkező által választott képzés pontos megnevezését;
c)
a jelentkező nevét, lakóhelyét, ha van, akkor az oktatási azonosító számát;
d)
az igénybe vehető jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatást;
e)
a hallgatói jogviszony létesítésére szóló felhívást, a beiratkozás elmulasztásának
következményeire történő figyelmeztetést;
f)
azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a felsőoktatási intézmény a döntést hozta;
g)
a döntéshozatal helyét és idejét, a döntés kiadmányozójának nevét, hivatali beosztását.
A határozat tartalmazhatja
a)
a hallgatói jogviszony létesítésére vonatkozó további információkat;
b)
a nem magyar állampolgárságú jelentkezők számára az előkészítő évfolyamra történő
felvétel felajánlását.
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4)

Amennyiben a jelentkező rendelkezik elektronikus levelezési címmel, a határozat elektronikus
levélben is kiküldhető.
9. § Jogorvoslat

1)
2)
3)

4)

A felvételt megtagadó első fokon hozott döntés ellen jogorvoslati eljárás indítható az Nftv.
41.§A-H) bekezdése alapján.
A felvételiző kizárólag jogszabály, vagy jelen szabályzat megsértésére hivatkozással élhet
felülbírálati kérelemmel.
A felvételiző a döntés ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15
napon belül nyújthatja be kérelmét a Kar vezetőjéhez, aki a kérelmet indokolt javaslatával,
valamint a szükséges dokumentumok csatolásával továbbítja a rektorhoz. A kérelem tárgyában
a rektor által felállított bizottság jár el a TVSZ-ben foglalt eljárási rend alapján.
A felvételiző a másodfokú határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti, annak közlésétől
számított harminc napon belül, jogszabálysértésre, illetve jelen szabályzat vonatkozó
rendelkezések megsértésére hivatkozással.
10. § Fogyatékossággal élőkre vonatkozó rendelkezések

1)
2)

A felvételi eljárás lebonyolítása során a Hivatal és a Kar kötelesek biztosítani a
fogyatékossággal élő jelentkező számára a felvételi eljárásban való részvétel feltételeit.
Az (1) bekezdés alapján nyújtott kedvezménynek vagy mentesítésnek a fogyatékosság
jellegéhez kell igazodnia, és nem vezethet a felvételhez szükséges alapvető tanulmányi
követelmények alóli teljes felmentéshez.
Hatályba léptető és záró rendelkezések

Jelen Szabályzat a 2016. évi általános felvételi eljáráskor alkalmazható először.
A szabályzatot a Kari Tanács a ……………..számú határozatával fogadta el.
Jelen Szabályzatot az Egyetemen szokásos módon közzé kell tenni és arról a jelentkező kérésére és
költségére másolatot kell készíteni.
Sopron, 2015. december 1.
Dr. Fábián Attila
dékán
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MELLÉKLET
Kivonat a mesterszakok képzési és kimeneti követelményeit tartalmazó 15/2006. (IV. 3.) OM
rendeletből
Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
a)
A teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az alkalmazott közgazdaságtan, a
gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, a közszolgálati alapképzési szak.
b)
A belépésnél meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: a
gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és
számvitel, a nemzetközi tanulmányok, a politológia, a szociális munka, a szociológia, a
társadalmi tanulmányok, az igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, a munkaügyi és
társadalombiztosítási igazgatási, a nemzetközi igazgatási, a védelmi igazgatási, a katonai
gazdálkodási alapképzési szakok, valamint az 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi
szintű gazdaságmatematikai elemző, közgazdasági, közgazdász tanári, gazdálkodási,
gazdálkodási közgazdász tanári, nemzetközi kapcsolatok, pénzügyi szakok és a főiskolai szintű
közszolgáltatási közgazdász szak.
c)
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
főiskolai vagy egyetemi szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A leendő hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – a felsőoktatásról szóló
törvényben meghatározott – összevetésével elismerhető legyen korábbi tanulmányai alapján legalább
60 kredit az alábbi ismeretkörökben:
a)
módszertani, gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek (matematikai alapok,
gazdaságmatematika, statisztika, számvitel, mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan,
alkotmánytan, EU integrációs alapismeretek, gazdasági jog, társadalompolitika) legalább 40
kredit;
b)
szakspecifikus ismeretek (közpolitikai tanulmányok, szervezet- és vezetéselmélet, közcélú
szervezetek vezetése, államháztartás és költségvetés, közösségi gazdaságtan és közpénzügyek,
kutatástervezés, közszolgálati etika, gazdasági és társadalmi szabályozás elmélete és
gyakorlata, közgazdasági elmélettörténet) legalább 30 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel
rendelkezzen a leendő hallgató. A felvett hallgató a hiányzó krediteket a mesterképzéssel
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint megszerezheti.
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Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
a)
Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakok: a nemzetközi
gazdálkodás alapképzési szak.
b)
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési
szakok: a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem és marketing,
a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató, az alkalmazott
közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, a közszolgálati, valamint a
nemzetközi tanulmányok alapképzési szak.
c)
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy
mesterfokozatot adó 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.
A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
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:
a)
módszertani alapismeretek (15 kredit),
b)
közgazdasági alapismeretek (10 kredit),
c)
üzleti alapismeretek (10 kredit),
d)
társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit),
e)
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.
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Számvitel mesterképzési szak
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
a)
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügy és számvitel alapképzési szak.
b)
Meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe: a kereskedelem és marketing, a
nemzetközi gazdálkodás, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások, az üzleti szakoktató
alapképzési szakok.
c)
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy
mesterfokozatot adó 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.
A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
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:
a)
módszertani alapismeretek (15 kredit): matematika, statisztika, informatika;
b)
közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, pénzügytan, nemzetközi
gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaság-statisztika, közgazdaságelmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan,
közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek;
c)
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;
d)
társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU, általános és gazdasági jogi ismeretek,
gazdaságtörténet, szociológia, filozófia;
e)
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.
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Turizmus-menedzsment mesterképzési szak

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
a)
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a turizmus-vendéglátás alapképzési szak,
továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű idegenforgalmi és szálloda szak,
valamint vendéglátó és szálloda szak.
b)
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: a
gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem és marketing, a
nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, az üzleti szakoktató, az alkalmazott
közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, valamint a közszolgálati
alapképzési szakok.
c)
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy
mesterfokozatot adó 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.
A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
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:
a)
gazdaságtani és módszertani (mikroökonómia, makroökonómia, matematika, statisztika,
informatika, vállalatgazdaságtan, számvitel, kontrolling, pénzügyek, emberi erőforrásmenedzsment) és társadalomtudományi alapismeretekből legalább 40 kredit;
b)
turizmus általános elmélete, turizmus gazdaságtana, turizmus földrajza, turizmus marketing,
vendéglátó-szálloda ismeretkörökből legalább 20 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 kell megszerezni.
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Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
a)
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment,
valamint nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakok.
b)
A bementhez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési
szakok: az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, a
közszolgálati, a kereskedelem és marketing, az emberi erőforrások, a pénzügy és számvitel, a
turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató alapképzési szakok.
c)
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy
mesterfokozatot adó 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.
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:
a)
módszertani alapozó ismeretek: (matematika, statisztika) 8 kredit;
b)
elméleti-gazdaságtani alapozó ismeretek: (mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan): 10
kredit;
c)
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.
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Vezetés és szervezés mesterképzési szak

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
a)
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment
alapképzési szak.
b)
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési
szakok: a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi
gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások, az
alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, az üzleti
szakoktató, valamint a közszolgálati alapképzési szakok.
c)
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy
mesterfokozatot adó 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.
A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
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:
a)
módszertani alapismeretek (15 kredit): matematika, statisztika, informatika;
b)
közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan,
környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet,
gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi
gazdaságtan;
c)
üzleti alapismeretek (15 kredit): vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy,
számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, adózási ismeretek,
vállalati pénzügyek;
d)
társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU-ismeretek, közpolitikai ismeretek,
gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia;
e)
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.
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