Számvitel mesterképzési szak
képzési és kimeneti követelményei
1. A mesterképzési szak megnevezése: számvitel (Accountancy)
2. A mesterképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplı megjelölése
− végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
− szakképzettség: okleveles közgazdász számvitel szakon
− a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: Economist in Accountancy
− választható szakirányok: vezetıi számvitel, ellenırzés és könyvvizsgálat (Management
Accounting, Control and Audit)
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
4. A mesterképzésbe történı belépésnél elızményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetı figyelembe: a pénzügy és számvitel alapképzési
szak.
4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetı figyelembe: az alkalmazott
közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, a kereskedelem és marketing, a
gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a turizmus-vendéglátás, az emberi
erıforrások, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató
alapképzési szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetık figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsıoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti fıiskolai vagy egyetemi szintő alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsıoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idı félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 120 kredit;
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetı kreditek száma: 20-30 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhetı kreditek száma: 35-45 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetı kreditek száma: 25-45 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetı kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 15 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban
versenyképes, korszerő elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követıen képesek a
gazdálkodó egységek számviteli folyamatainak irányítására, ellenırzésére és elemzésére.
Elméleti és gyakorlati, üzleti és módszertani ismereteik, a tudatosan fejlesztett vezetıi
készségek és képességek birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet
különbözı területein közép- és felsıvezetıi feladatok ellátására, a számvitel nemzetközi és

hazai szakirodalmának feldolgozására, annak gazdagítására, valamint a doktori képzésben
történı részvételre.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
− a számvitel és a könyvvizsgálat specifikus összefüggéseit, hazai és nemzetközi
szabályozásának lényegét, tartalmát és elemeit;
− a pénzügyi kimutatások összeállításának és elemzésének technikáit, módszereit;
− a pénzügyi instrumentumok számvitelét;
− a számvitel és a könyvvizsgálat számítógépes támogatásának mechanizmusát;
− az általános társadalmi-gazdasági környezet mechanizmusait, a piac mőködési elveit, a
gazdálkodó szervezetek mőködési rendjét, céljait, a gazdálkodás eredményeit befolyásoló
tényezıket, a fejlesztéshez szükséges finanszírozási források feltárását, értékelését, a
fejlesztések menedzselését;
− a gazdálkodó egységek, vállalatok és szervezetek mőködési területeinek vezetésiirányítási és koordinálási feladatait, elveit, technikáit és módszereit;
− azokat a sajátos technikákat, amelyek a tudományterület elméleti kérdéseinek kutatását és
gyakorlati alkalmazását lehetıvé teszik;
− a szakmai-etikai normákat és azok alkalmazását.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
− a hazai és nemzetközi gazdasági folyamatok, a gazdálkodó szervezetek környezetének
rendszerszemlélető elemzésére;
− a különféle gazdasági rendszerek, intézmények, intézetek stb. számviteli és ellenırzési
rendszerének kialakítására, mőködtetésére, irányítására és ellenırzésére;
− a számvitellel összefüggı gazdasági problémák felismerésére, elemezésére, a megoldást
szolgáló stratégiai és operatív döntések meghozatalára, a végrehajtás irányítására;
− a konszolidált beszámoló összeállítására és elemzésére;
− a gazdálkodó egységek költségvetési kapcsolatainak ellenırzésére és elemzésére;
− a pénzügyi kimutatások összeállítására és elemzésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
− kreativitás, rugalmasság,
− elemzı és szintetizáló készség,
− probléma felismerı és megoldó készség,
− intuíció és módszeresség,
− tanulási készség és jó memória,
− széles mőveltség,
− információ feldolgozási képesség,
− környezettel szembeni érzékenység,
− elkötelezettség és igény a minıségi munkára,
− igényesség a szakmai továbbképzésben való részvételre,
− kezdeményezı, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelısségvállalás és annak
gyakorlása,
− alkalmasság az együttmőködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellı gyakorlat
után vezetıi feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bıvítı, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 20-30 kredit

matematikai-statisztikai elemzés, kvantitatív döntési módszerek, vállalati pénzügyek,
vállalkozások jogi környezete, kutatási módszerek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelezı ismeretkörei: 30–40 kredit
haladó vezetıi számvitel, pénzügyi kimutatások elemzése, haladó vállalati pénzügyek,
pénzügyi instrumentumok számvitele, nemzetközi számviteli beszámolási rendszer,
konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése, vállalkozások adózása és költségvetési
kapcsolataik ellenırzése.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezıen választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek: 25-45 kredit
− vezetıi számvitel szakirány: számvitel elmélet és kutatás, költség és teljesítmény
elszámolás, stratégiai vezetıi számvitel, pénzügyi kontrolling, a számvitel számítógépes
támogatása, alkalmazott vállalatértékelés, számviteli esettanulmányok.
− ellenırzés és könyvvizsgálat szakirány: számvitel szabályozása, a könyvvizsgálat
rendszere, költségvetési szervek és költségvetési támogatások ellenırzése, hitelintézetek
ellenırzése, a könyvvizsgálat számítógépes támogatása, vállalatirányítás és számvitel,
ellenırzési esettanulmányok;
diplomamunka:15 kredit
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei
A diplomamunkához kapcsolódóan az intézményi tanterv határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvbıl államilag elismert, legalább középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élı idegen nyelvbıl középfokú (B2) komplex
típusú, a képzési területnek megfelelı szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert
felsıfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékő érettségi
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsıoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhetı 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, gazdaság-statisztika,
közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és
funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan,
közpolitikai ismeretek;
− üzleti alapismeretek (10 kredit): emberi erıforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing,
vezetés és szervezés, értékteremtı 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, vezetıi 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 felvételtıl számított két féléven belül, a felsıoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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A képzés megnevezése: számvitel mesterképzési szak
A képzés kódja: A képzés besorolása: gazdaságtudományok képzési terület
Szakirányok: vezetıi számvitel, ellenırzés és könyvvizsgálat
Megszerezhetı végzettség, szint és annak ISCED besorolása: mesterfokozat
Megszerezhetı szakképzettség: okleveles közgazdász, számvitel szakon
A képzés nyelve: magyar
A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
Képzési idı: 4 félév
A képzés során megszerzendı kreditek száma: 120 kredit
A nyilvántartásba vétel ideje: OH-FRKP/17773-3/2007. sz. határozat (2007. 12. 17.)
A meghirdetés kezdetének ideje: 2008/2009. tanév
A meghirdetés végének ideje: Képzési együttmőködések: Közös, illetve affiliációs képzés: nem
Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai:
• Szenátus 8/2007. sz. határozata (2007. március 7.)
• MAB 2007/8/XII/3/65. sz. határozat (2007. október 05.)
r) Szakfelelıs oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Pál Tibor, 72133870104
s) Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet

