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Minőségértékelés a szak országos helyzetéről: kereskedelem és marketing 

alapképzési szak 

A=akkreditált (9) 

AM=monitorvizsgálat (7) 

NA=nem akkreditált (1) 

intézmény/szak kereskedelem és marketing BA 

BCE A 

BGE AM 

BKF (MET) AM 

DE A 

EF, Székelyudvarhely is AM, AM 

KE AM 

KRF A 

ME A 

NYME AM 

ÓE AM 

PTE A 

SZE A 

SZF A 

SZIE A 

SZTE A 

WSUF NA 

16 intézmény 17 képzés 

A kereskedelem és marketing alapszakot 16 intézmény 17 helyszínen indította. 

Budapesten 6 intézményben, két egyetemen (Budapesti Corvinus Egyetem, 

Óbudai Egyetem) és négy főiskolán (Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapesti 

Metropolitan Egyetem, Edutus Főiskola, Wekerle Sándor Üzleti Főiskola) fo-

lyik a képzés. A 10 vidéki intézményből 6 a keleti országrészben (Debreceni 

Egyetem, Miskolci Egyetem, Szent István Egyetem, Szegedi Tudományegye-

tem, Károly Róbert Főiskola, Szolnoki Főiskola), 4 a nyugati országrészben 

(Kaposvári Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Pécsi Tudományegye-

tem, Széchenyi István Egyetem) helyezkedik el. Az Edutus Főiskola a határon 

túl, Székelyudvarhelyen is folytat képzést. A földrajzi lefedettség megfelelőnek 

tekinthető, azzal a megjegyzéssel, hogy mind a Közép-Dunántúl, mind a Kö-

zép-Alföld enyhén alulreprezentált.  



kereskedelem és marketing 

alapképzés 

10 

A kereskedelem és marketing szakot a bolognai folyamat indulásakor két el-

lentétes koncepciót megtestesítő szakból, egy ágazati (kereskedelmi) és egy 

funkcionális, a nemzetközi trendeknek inkább megfelelő (marketing) szakból 

„gyúrták” össze. Az első irány inkább a főiskolai, míg a második inkább az 

egyetemi intézményekre volt a jellemző. Az önértékelések és a MAB értékelé-

sek is azt jelezték, hogy ugyan sikerült a tantervek, a képzési és kimeneti köve-

telményeknek megfelelő egységes tantárgyi struktúrák alapján harmonizálni a 

két irányt, de továbbra is fennállhat az oktatás tartalmában bizonyos különbség. 

Ez részben a tanárok eltérő tudományos felkészültségével, részben a hallga-

tók felvételi pontszámokban is mérhető, – a szakok rangsoraiban is tetten érhető 

– befogadóképességének eltérésével magyarázható. Ezen okra is vissza lehet 

vezetni, hogy egyesek szorgalmazzák a mester- vagy doktori képzésre is inkább 

felkészítő alapszakok megkülönböztetését az inkább a gyakorlati életre felkészítő 

szakoktól. Mindezen fenntartások ellenére, közel 10 év után sikerült egy viszony-

lag egységesnek látszó oktatási struktúrát létrehozni. A felülvizsgálat eredménye-

ként a MAB 8 esetben intézkedési terv készítését, 8 esetben monitorvizsgálat 

lefolytatását javasolja, míg 1 esetben nem támogatja a szak akkreditációját. 

Az oktatás és kutatás személyi feltételei meglehetősen heterogének. Ennek 

ellenére a minimális elvárásokat mindenki teljesíti. Formálisan problémaként 

merült fel több helyen, hogy nem a szaknak megfelelő tudományterületből szár-

mazó alapképzettséggel rendelkeznek az oktatók, illetve hogy a tudományos 

publikációik nem a szak területén születtek. Ezek azonban nem haladtak meg 

egy kritikus mennyiséget, ami kockáztatta volna a szakok akkreditációját. A 

heterogenitás az oktatásnál még előny is lehet, hiszen egy nagy gyakorlattal 

rendelkező szakemberre ugyanúgy szükség van az alapképzésben, mint a tudo-

mányos területen sokat teljesítő tanárra. A szakfelelősök esetében vannak a 

MAB-nak magasabb tudományos elvárásai. A 16 szakfelelős nagyon eltérő tu-

dományos teljesítményt tud felmutatni, ha az MTMT-ben hozzáférhető adatok-

ból (ld. táblázat) indulunk ki. Két egyetemet leszámítva (NYME és ÓE), az 

egyetemi képzések szakfelelősei szignifikánsan nagyobb produktummal ren-

delkeznek, mint a főiskolai képzések szakfelelősei. Ez természetesen nem meg-

lepő, mert 7 egyetemi tanár jegyzi a szakot. 

Az intézmények infrastruktúrája megfelelő színvonalú. Ez fokozottan igaz 

néhány nagyon alacsony hallgatói létszámmal rendelkező főiskolára, ahol – a 

PPP keretében történt beruházás eredményeként – az egyetemeket meghaladó 

technikai felszereltséggel rendelkeznek (fókuszcsoportos piackutatási vizsgá-

lat, reklámfilm készítés, stúdió, webinárium, tőzsdeterem stb.). A kapacitások 

a csökkenő hallgatói létszám miatt – néhány intézményt leszámítva – mindenütt 

meghaladják az igényeket. Ugyan több esetben is szerepel a stratégiában a kül-

földi hallgatók számának növelése, de ez egyelőre nem mutat áttörést, ami a 

kapacitáskihasználást növelné. 
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A kereskedelem és marketing alapszak felelőseinek tudományos teljesítménye 

az MTMT-ben fellelhető adatok alapján 

Intéz-

mény 

Tudományos köz-

lemények száma 

További tud. 

közlemény 

Impakt 

faktor 

Hirsch-

index 

Független 

idézés 

BCE 90 144 4,3 7 197 

BGE 40 32 0 1 7 

BKF 

(MET) 

143 17 0 5 116 

DE 250 122 9,4 7 256 

Edutus 45 7 0 0 0 

KE 140 58 4,9 5 87 

KRF 29 28 0 2 8 

ME 171 32 0 6 156 

NYME 18 5 0 0 0 

OE - - - - - 

PTE 132 69 0 6 105 

SZE 229 11 0 8 325 

SZF 17 1 0 0 0 

SZIE 165 19 1,1 7 170 

SZTE 133 51 0,1 6 122 

WSÜF 5 36 0 0 0 

A képzési folyamatban az előadások mellett – éppen az alacsonyabb létszá-

mok miatt – fokozatosan előtérbe került a kiscsoportos foglalkozás, az interak-

tív gyakorlat és szeminárium. Ennek következtében azoknál az intézmények-

nél, ahol az alacsony hallgatói létszám miatt nehézséget okoz a szak elindítása 

(a szak kedveltsége miatt a 2009-2014 közötti időszakban mind a 16 magyar-

országi képzőhelyen, minden félévben elindult a képzés), a volt hallgatók po-

zitívan nyilatkoztak az alma máterről. A lemorzsolódás okai között első helyen 

a nyelvvizsga hiánya jelent meg. Annak ellenére, hogy különösen a főiskolák 

nem állnak jól a hallgatók beiskolázáskor mért nyelvtudásával, nagyon keveset 

tesznek azért, hogy ez a helyzet megváltozzon. Egyrészt nem folytatnak folya-

matos monitorozást a hallgatók nyelvi kompetenciáinak a fejlesztését illetően, 

másrészt az idegen, elsősorban angol nyelvű tananyagok is csak nagyon szór-

ványosan jelennek meg a képzésben, harmadsorban a hallgatói mobilitás is ala-

csony szinten van. 

Az előbbiek miatt fenntartással fogadható az az általános megállapítás, hogy az 

intézmények minőségfejlesztési folyamatai, szervezetei megfelelnek az el-

várásoknak. Általában intézményi szinten definiált a minőségbiztosítás, és for-

málisan minden elvárásnak eleget tesznek a kereskedelem és marketing szak 
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felelősei is, de nagyon személyfüggő, hogy mit is figyelnek valóságosan. Min-

denütt van hallgatói elégedettségmérés, intézményi DPR, de ez utóbbi szakra 

lebontott elemzésével nem igazán lehet találkozni. 

A stratégiai helyzetelemzések (SWOT) és intézkedési javaslatok tanulsága az, 

hogy a kereskedelem és marketing szak rendelkezik olyan országos piaci keres-

lettel, amely alapján akár 16 helyen is lehet létjogosultsága az oktatásnak, de 

fenntartói (intézményi) szempontból vitatható, kell-e 10 főnél kisebb létszám 

esetén tovább kísérletezni egy-egy képzéssel. A képzéseket célszerű jobban kö-

zelíteni a helyi, regionális igényekhez, amelyre van szándék, de kevesebb a tett. 

Több helyen is gondolkodnak a duális képzés bevezetésén, de annak oktatói erő-

forrásigényét nagyon kevesen mérték fel. Nagyobb hangsúlyt kell helyezni az 

oktatók tanítási képességeire, tekintettel a hallgatók alacsonyabb motiváltságára. 
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Kereskedelem és marketing alapképzési szak 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

kereskedelem és marketing  

alapképzési szak 

 

 

szakindítási MAB határozat: 

2005/6/X/2/91.  

2016/1/VII/3/1. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig 
történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Budapesti Corvinus Egyetem a kereskedelem és marketing szakon teljes idejű 

nappali és részidejű, levelező képzést folytat magyar nyelven. A tanterv meg-

felel a KKK-nak, a szakma protokolljának, a MAB elvárásainak. A 7 félév tel-

jesítése során az előírt 180+30 kredit megszerzése teljesül. Az intézmény nap-

pali képzésén a felkínált kontaktórák száma megfelel az előírt 1800 összes óra-

számnak. A képzés indításakor, 2006-ban kidolgozásra kerültek az első alap-

tankönyvek a szak oktatóinak részvételével is. 

Az elvárt kompetenciák elsajátítása a vizsgált dokumentumok alapján teljesül, 

az elvárt ismeretkörök oktatása biztosított, az elmélet és a gyakorlat aránya 

megfelel a KKK-ban foglaltaknak. 

A szak alapozó tárgyainál végiggondolandó az alacsony kreditszámú tárgyak 

arányának csökkentése, ami főképp a levelező képzésnél mutatkozik fontosnak.  

A 2010/11-es tanévben a szak alapos tematikai felülvizsgálata nyomán módo-

sított tanterv került kialakításra, ekkor megszüntették a szakirányokat.  

A szakot gondozó Marketing és Média Intézet munkatársai folyamatos publi-

kációs tevékenységet végeznek, számos tantárgy tananyagát saját maguk jegy-

zik. A tananyagok naprakészségét a hallgatók számára kiadott és feldolgozandó 

– elsősorban angol nyelvű – szakirodalmi munkák támogatják. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Hofmeister Ágnes szakmai megfelelősége vitathatatlan, szakmai 
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teljesítménye kiemelkedő, országos és nemzetközi szintű szakmai láthatósága 

bizonyítható. Az oktatói kör szakmai kompetenciája bizonyított, megfelelő az 

AT/AE/V oktatók aránya. 

A szak oktatóinak összetétele megfelelő, 68 oktatója közül 57 fokozattal ren-

delkezik, 5 oktató az MTA doktora, 18 oktató kandidátus, 6 fő habilitált, 34 fő 

pedig PhD fokozattal bír. Az oktatók jelentős része a szakmában elismert, pub-

likációs tevékenységük kiemelkedő. 

A szakon oktatók más szakok számára is tartanak előadásokat, kutatási együtt-

működés jellemző az oktatógárdára, mind hazai, mind nemzetközi téren. 

A kiugróan magas kredit- és óraterheléseket az önértékelés hiánypótlásával 

korrigálták, így a mérték az elvárt határok között mozog, az oktatói óraterhelé-

sek döntően megfelelőnek mutatkoznak. Azonban a matematika tantárgy fele-

lősének nincs tudományos fokozata, a szervezeti magatartás tantárgy felelőse 

vendégoktató – ez eltér a MAB elvárásaitól. 

Tudományos háttér 

A Marketing és Média Intézet munkatársainak egy része a hazai felsőoktatás 

nemzetközileg is elismert, kiemelkedő képviselője. Az intézet számos nemzet-

közi és hazai tudományos programban, együttműködésben vesz részt, így – 

emiatt is – az oktatók jelentős publikációs mutatókkal rendelkeznek. Ily módon 

az intézet a vizsgált szakterület vezető képzési helyének tekinthető. Az intézet-

ben három tanszéken és három kutatóközpontban zajlik a kutatási tevékenység. 

A kereskedelem és marketing alapszak oktatóinak publikációi meghatározóak, 

rendszeresen részt vesznek hazai és nemzetközi konferenciákon. 

Infrastrukturális feltételek 

A Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának infrastrukturális feltét-

elei teljes mértékben adottnak tekinthetőek, jól felszerelt tantermek, előadóter-

mek állnak megfelelő számban rendelkezésre. Az egyetemen az informatikai, 

oktatástechnikai és telekommunikációs szolgáltatásokat az Informatikai Szol-

gáltató Központ biztosítja. Ezek a szolgáltatások mind a hallgatókat, mind az 

oktatókat, valamint az adminisztrációs, gazdálkodási tevékenységeket is kiszol-

gálják. A könyvtári hálózat kifejezetten jól támogatja az oktatási, kutatási és a 

tágabban értelmezett közösségi célcsoportokat. 

A képzési létszám és kapacitás 

Minden évben ki tudták használni a rendelkezésre álló felvételi keretet, ami a 

nappali képzésben évente 120 fő, a levelező képzésben évente 50 fő. A túljelent-

kezési arány a szak esetében 8-10-szerese a felvehető hallgatói létszámnak. Ezek 

a mutatók bizonyítják, hogy a kínált képzés igen népszerű a jelentkezők körében. 
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Kiemelendő, hogy magas arányú a szakra az állami finanszírozású felvettek 

száma, ami azt is jelzi, hogy a kiemelkedő eredménnyel végzett középiskolások 

elsősorban ebbe a képzési intézménybe áramlanak. A szakra jelentkező hallgatók 

többsége legalább egy, de általában két nyelvvizsgával kezdi meg tanulmányait. 

A levelező képzés is igen népszerű a tanulni vágyók körében, általában három-

szoros túljelentkezés jellemző, annak ellenére, hogy a szak önköltsége a más 

intézményekben kínáltakhoz képest meglehetősen magas. 

A hallgatói létszám és az intézmény személyi, tárgyi képzési kapacitása megfe-

lelően illeszkedik egymáshoz, inkább csak eseti szűk kapacitások képződhetnek. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A kurzusok tervezése, megvalósítása illeszkedik a szakmai sztenderdekhez, 

nagyrészt jól strukturált a tudásátadás az előadások és gyakorlatok tekintetében. 

Viszonylag magas létszámú évfolyamok vannak a szakon, így a legtöbb esetben 

a gyakorlati munkát 2-3 csoportba kell szervezni. Alkalmanként a nagy cso-

portlétszám a hallgatói munka alakulását nehezíti. Bemutatták, milyen oktatási 

és számonkérési módszereket alkalmaznak az egyes kompetenciák elsajátítta-

tásához. Jellemzően nem kerül sor szóbeli vizsgákra, igen gyakori az egyéni 

teszt, zárthelyi íratása, az egyéni írásbeli dolgozatok elvárása. A hallgatók ta-

nulás- és kutatásmódszertani segítséget is kapnak, kb. 50 fő körüli csoportok-

ban zajlik a gyakorlati oktatás. A hallgatók véleménye szerint a tudásátadás 

színvonala azonban nem mindig egyenletes. 

A kompetenciák fejlesztése során az idegen nyelvű szakirodalom probléma nél-

küli olvasása, értékelése terén komoly támogatást adnak az oktatók.  

Értékelés és ellenőrzés 

Az egyes tárgyak félévenkénti megoszlása, azok számonkérési rendszere meg-

felelő, a tárgyak értékelési módját a mintatanterv határozza meg. A szakon ál-

talában komplex számonkérés zajlik, vagyis évközi tesztek, év végi tesztek 

mellett egyéni csoportos feladatok, esettanulmány megoldások, prezentációk is 

szerepelnek. A legtöbb tárgynál külön értékelik az órai aktivitást, vitakészséget.  

A záróvizsga tartalmát és követelményeit a kari TVSZ rögzíti. A záróvizsga 

során a szakdolgozatot védi meg a hallgató, illetve a dolgozatához kapcsolódó 

témakörökből felel. A szakdolgozati témaválasztás az intézeti szakszeminári-

umi témák kiírásával kezdődik, ezekből választanak a hallgatók, majd a szak-

szeminárium ideje alatt kap a hallgató támogatást dolgozata elkészítéséhez. 

Alapvetően fogyasztói magatartás és marketingkommunikáció területekről vá-

lasztanak témát a hallgatók. 
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A gyakorlati ismeretek és a szakmai gyakorlat értékelése megfelelő módon törté-

nik. Szakmai gyakorlati befogadó hely lehet hazai és külföldi vállalat, intézmény, 

valamint nonprofit szervezet, de nem lehet a hallgató saját vállalkozása és egye-

temi diákszervezet. A kereskedelem és marketing szak kötelező szakmai gyakor-

latra vonatkozó szabályai transzparensek, igazodnak a kar központi előírásaihoz. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A vizsgált 2009/10-2013/14 közötti időszakban 672 hallgatót vettek fel a teljes 

idejű képzésre (2009/10: 173; 2010/11: 117; 2011/12: 135; 1012/13: 128; 

2013/14: 119), 418 diplomát adtak ki. Részidejű képzésre 247 hallgató nyert 

felvételt (50, 49, 50, 38, 50), és 62 diplomát adtak ki.  

A szakra felvettek lemorzsolódása nem kiemelkedő, legtöbbször a hallgatók 

saját kezdeményezésére szüntetik meg a hallgatói jogviszonyt. Leginkább 

pénzügyi gondok, magánéleti változások, más tanulmányok folytatása indo-

kolja döntésüket. A szakon kiadott diplomák száma a nappali képzési formában 

megfelelő üteműnek tűnik, a levelező képzés esetében azonban a kiadott diplo-

mák száma a szakon tanulók számához viszonyítva mérsékeltebb eredményes-

séget mutat. A nappalira felvettek közül 10-20%-ban nem kaptak diplomát a 

záróvizsga után, mert a hallgatók nem rendelkeztek nyelvvizsgával.   

A kereskedelem és marketing alapszakon végzett hallgatóknak a marketing 

mesterszakot kínálják, ami angol nyelven is elérhető. Az alapszakon végzett 

hallgatók gyakran a kar valamely más mesterszakán, illetve külföldön tanulnak 

tovább. A szakhoz kötődően különféle tehetséggondozási programokkal segítik 

a kiemelkedő hallgatókat pl. TDK-dolgozat írásában, különféle szakmai diák-

versenyeken való részvételben, mindezek a kar kultúrájába beágyazottak. 

A szak elvégzése után viszonylag könnyű munkához jutniuk a hallgatóknak, 

ezt a képző intézmény reputációja is segíti. Az elmúlt időszak fejleménye, hogy 

a hallgatók már a képzési idő alatt is dolgoznak, így próbálnak referenciát és 

munkahelyi tapasztalatot gyűjteni. Ez a jelenség már az alapszakon is domi-

nánsnak tűnik, majd a mesterszakon meghatározóvá válik. Ily módon a legtöb-

ben már a szakmai gyakorlat ideje alatt munkát találnak, de ez kérdéseket vet 

fel a tudás megalapozottsága terén. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakért alapvetően a Marketing és Média Intézet oktatói gárdája felelős. A 

szakfelelős munkáját az irányában megfogalmazódott követelmények, releváns 

nemzetközi standardok alapján végzi. A szakfelelős felügyeli a szak képzési és 

kimeneti követelményeinek való megfelelőséget, a tantervet, nyomon követi a 
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képzés eredményeit. Ellenőrzi a tárgyak tartalmát, az ismeretek átadását, mi-

közben rendszeresen kapcsolatot tart a szak oktatóival, a külső kapcsolatrend-

szert alkotó fontosabb partnerekkel, külföldi képzőintézményekkel.  

A szakfelelős hatékonyan tudja menedzselni az oktatást, mind az intézeten, a 

karon belül, mind külső fórumokon. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

Az egyetem minőségügyi tevékenységét az Egyetemi Minőségügyi Koordinációs 

Bizottság koordinálja. Működik a minőségügyi iroda is, amely az egyetemi szintű 

vizsgálatok, felmérések lebonyolításáért felelős. 2014 márciusában új Minőség-

ügyi stratégiát és új kézikönyvet fogadtak el. Folyamatos hallgatói elégedett-

ségmérések is vannak, ezekben megfontolandó kritikai elemek jelennek meg. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT elemzés jól tükrözi a szak, a szakot oktatók helyzetét, megfelelően 

követhetőek a jövőben megteendő lépések a szak színvonalának megőrzéséhez. 

Képzésük alapját a tervek szerint továbbra is a nemzetközi trendeket figyelembe 

vevő minőségi kutatás jelenti. Erősségeik közé tartoznak a magas pontszámú je-

lentkezők, az aktív kutatási és tananyagfejlesztési tevékenység. Gyengeségük az 

oktatók túlterheltsége és a publikálásra, kutatásra jutó erőforrások szűkülése. Le-

hetőségeket látnak a nemzetköziesedésben, amelyben már eddig is jelentős ered-

mények mutatkoznak más képzőhelyekkel összehasonlítva, de adódnak bizonyos 

korlátok, amelyek megnehezítik a fejlődést. A probléma elsősorban anyagi ter-

mészetű. Reális veszély a jól képzett fiatal oktatók távozása a vállalati szférába. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

A kereskedelem és marketing szak esetében a következő ajánlások fogalmaz-

hatóak meg a 2015-ös önértékelés, a hallgatói visszajelzések és a MAB látoga-

tás tapasztalatai alapján: 

1. Főképp az alapozó tárgyak esetében felül kellene vizsgálni a szétaprózódott 

tantárgyi struktúrát, és lehetőség szerint meg kellene szüntetni az alacsony 

kreditszámú, csak előadás jellegű tárgyakat.  

2. A minőségbiztosítás terjedjen ki az oktatói skillek értékelésére; a hallgatók 

visszajelzései alapján szükség van erre. 

3. Komoly kihívás a szűkülő kutatási finanszírozás ellenére a nemzetközi látha-

tóság biztosítása, amire készülnie kell a szakot menedzselő intézetnek. 

4. Alakítsák a tantervet úgy, hogy az a tantárgyfelelősök tekintetében is felel-

jen meg a MAB előírásainak. 
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Budapesti Gazdasági Egyetem 

Kereskedelmi, Vendéglátóipari 

és Idegenforgalmi Kar (KVIK) 

Külkereskedelmi Kar (KKK) 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

kereskedelem és marketing  

alapképzési szak 

(magyar, angol, német nyelven) 

kereskedelem, kereskedelmi logisz-

tika, kereskedelmi kommunikáció  

specializációk (KVIK) 

marketingkommunikáció, minőség-

menedzsment és marketingme-

nedzsment specializációk (KKK) 
 

működő képzés értékelése: 

2008/1/XII. 

(a Budapesti Gazdasági Főiskolán) 

2016/1/VII/3/2. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

 magyar, angol és német nyelvű, 

továbbá távoktatásos képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett és 

2017 szeptemberében indítandó követő 
(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 a tantárgyfelelősök több tantárgy esetén nem vesznek részt a képzésben, 

 a szakon túl magas vendégoktatók aránya, 

 az idegen nyelvű képzés személyi feltételei problematikusak. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A kereskedelem és marketing szakos hallgatók képzése a főiskola két karán, a 

Külkereskedelmi Karon (KKK) és a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegen-

forgalmi Karon (KVIK) folyik a korábbi képzés szakmai hagyományai és ta-

pasztalatai szerinti bontásban, nappali, levelező és távoktatásos formában ma-

gyar, angol és német nyelven.  

A szak tanterve megfelel a képzési és kimeneti követelményeknek, a szakma 

protokolljának, a MAB elvárásainak. A 7 félév teljesítése során az előírt 

180+30 kredit megszerzésére kerül sor, nappali munkarendben 2888 (KKK) 

illetve 2786 (KVIK), levelező munkarendben 716, távoktatásban 802 kontakt-

órával. A megadott kontaktórák száma a nappali képzésben túlzónak tűnik az 

előírt 1800-hoz képest.  
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A közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismereteket szolgáló kurzusok a tan-

tervben arányosan jelennek meg, a megszerezhető kreditek száma a KKK-ban 

előírtak szerinti sávban van. Az általános alapozó modul 79 kredit, a speciali-

zációkhoz 30 kreditet rendelnek (a KKK legalább 27-et ír elő), amely a közös 

modullal 7(60 kredit) együtt alkotja a szakmai törzsanyagot. A szakmai törzs-

anyagban a kereskedelmi és marketing ismereteket átadó kurzusok egyaránt 

megtalálhatóak, és informatívak. Az alapszak intézményi modulja kissé eklek-

tikusnak tűnik (szolgáltatás és B2B, vállalati és marketingstratégia, Public Re-

lations, projektmenedzsment, kontrolling a kereskedelemben), de a specializá-

ciók kurzusai tartalmukban jól illeszkednek a célokhoz. Az önértékelésből lát-

szik, hogy jelen vannak a társadalomtudományi alapismeretek (10-20 kredit a 

KKK-ban), azonban ezek az anyagban nem különülnek el. Szerencsésebb lett 

volna a képzés bemutatása során a KKK szerkezetét követni. A szabadon vá-

lasztható tárgyak 11 kreditet képviselnek, ezeket az intézmény a kötelezően vá-

laszthatóakhoz hasonlóan modulokba rendezi. A szakon folyó munkát az ala-

csony kreditszámú tantárgyak tömege jellemzi. Ezen a téren gyors változtatás 

szükséges. Az elvárt kompetenciák elsajátítása a leírtak alapján teljesül.  

A levelező és a távoktatásos képzés tartalmi szempontból megfelel a nappali 

képzési struktúrának és a távoktatási KKK követelményeknek. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Totth Gedeon minden szempontból megfelel a követelmények-

nek, a hazai marketing szakma ismert és elismert személyisége, akinek oktatás-

szervező munkája és publikációs tevékenysége is megfelelő (bár az MTMT 40, 

és nem az önértékelésben említett 75 tudományos közleményét tartja nyilván). 

Teljes munkaidőben foglalkoztatott főiskolai tanár, aki 18 kreditért felel a sza-

kon. A megadott intézményi óraterhelése viszont rendkívül magas (34 óra/hét). 

A kereskedelem specializáció felelőse Kozár László, a kereskedelmi logisztika 

specializáció felelőse Király Éva, a kereskedelmi kommunikáció specializáció 

felelőse Kozák Ákos, a marketingkommunikáció specializáció felelőse Harsá-

nyi Dávid, a minőségmenedzsment specializáció felelőse Tóth Antal, a marke-

tingmenedzsment specializáció felelőse pedig Kopcsay László. 

A KVIK-n oktató 90 főből 23 tantárgyfelelős, 48-an rendelkeznek tudományos 

fokozattal. 63 fő AT foglalkoztatású, egy AE és 26 vendégoktató. A szakon 

oktatók 29%-a tehát vendégoktató, ami túllépi a MAB által elvárt szintet. A 

Külkereskedelmi Karon a szakon oktatók száma 130, több mint 85%-uk AT 

(111 fő). A nem AT besorolásúak zömmel gyakorlatvezetők, illetve elenyésző 

számban félállású oktatók. A 130 oktatóból 28 tantárgyfelelős, 44% rendelke-

zik tudományos fokozattal (57 fő).  

A tárgyfelelős oktatók szakmai láthatósága megfelelő, bár ez még feltétlenül 

fejlesztésre szorul. Az oktatói kör szakmai kompetenciája bizonyítottnak tűnik. 
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Valamennyi oktató oktatott tantárgya megegyezik a saját kutatási területével, 

és ezért naprakész tájékozottsággal rendelkezik az adott tudományág aktuális 

eredményeivel kapcsolatosan. 

A tantárgyfelelősök egy része nem vesz részt a tantárgya oktatásában vagy az 

idegen nyelvű képzésben a tantárgy oktatásában. Az intézmény szerint a tan-

tárgyfelelősök azért nem vesznek részt minden szakon az oktatásban, mert az 

egyes tantárgyak felelősei intézményi szinten kerültek kijelölésre. Ezért – fi-

gyelemmel az intézmény méreteire és a hallgatói létszámra – nem életszerű, 

hogy a tantárgyfelelősök valamennyi oktatási program esetében részt vegyenek 

az érintett stúdiumok oktatásában. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy bár a szak 

és az intézmény megfelelő mechanizmusokkal rendelkezik annak biztosítására, 

hogy az oktatott tananyag tartalma és minősége az oktatás során egységes le-

gyen, szükséges lenne, hogy a tárgyakat ténylegesen oktató személyek között 

legyen legalább egy oktató, aki megfelel a tantárgyfelelősre vonatkozó előírá-

soknak (szakképzettség, tudományos fokozat, foglalkoztatási jogviszony) ab-

ban az esetben, ha a tantárgyfelelős nem oktat. 

Hasonló problémát jelent az idegen nyelvű oktatás esetében az oktatói összeté-

tel. Ha az idegen nyelvű oktatási programok feltételeinek akkreditációs megfe-

lelését vizsgálnánk, nagyszámú tárgy esetében kellene negatív eredményt je-

leznünk. Az idegen nyelvű oktatásra a magyar nyelvű akkreditáció alapján ke-

rül sor, ez a jelenlegi jogértelmezés szerint teljes mértékben jogszerű. Ha azon-

ban az előírt követelményeket külön az idegen nyelvű képzés esetében is érvé-

nyesítenénk, hiányoznának e feltételek (szakképzettség, tudományos minősí-

tettség, megfelelő foglalkoztatási jogviszony). Sok esetben ugyanis középisko-

lai tanári vagy más, nem közgazdasági végzettséggel, tudományos fokozat nél-

kül, esetleg vendégoktatóként oktatják az adott tárgyat. 

Ha az oktatók korösszetételét vizsgáljuk, akár a tudományos minősítettek vo-

natkozásában már némileg kedvezőtlenebb a helyzet. Az oktatók valamivel 

több mint 1/3-a betöltötte az 55. életévét, ezzel szemben a 35 év alattiak aránya 

mindössze 7% körül mozog. A tudományos fokozattal rendelkezők korössze-

tételét tekintve, nem utolsósorban a főiskola támogató és ösztönző tevékenysé-

gének köszönhetően, az utóbbi években örvendetesen növekedett a fokozatot 

megszerző középkorúak aránya, ugyanakkor a 35 év alatti generációban az ará-

nyuk elmarad a teljes oktatói körben betöltött arányuktól. 

A Marketing Intézeti Tanszék által ellátandó tárgyak száma problémát vet fel a 

tantárgyfelelősi feladatok ellátása területén; különösképpen a minőségmenedzs-

menttel kapcsolatos terület igényli a fiatal és képzett munkaerő felvételét.  
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Tudományos háttér 

A vezető oktatók, Totth Gedeon, Fehér Katalin, Jäckel Katalin, Fodor Mónika, 

Hlédik Erika, Harsányi Dávid tudományos munkája, szakmai aktivitása kiemel-

kedő. A többi oktató esetében a tudományos kutatások eredményei láthatóak, 

friss publikációk azonban mérsékelt számban vannak. Az oktatók többségénél 

háttérbe szorul a tudományos tevékenység, a publikációs aktivitás sem feltétle-

nül éri el a szükséges mértéket. Az oktatók tudományos aktivitása ugyanakkor 

erősödött az elmúlt időszakban: számos hazai és nemzetközi konferencián tar-

tottak előadást, több oktató készített a vizsgált időszak alatt a képzésben is jól 

felhasználható szakkönyvet. A tudományos hátteret erősíti pl. digitális identi-

tás, új média trendek témakörben az, hogy a tanszék folyamatos együttműkö-

dési kapcsolatban áll több intézménnyel. 

Az intézmény és a KVIK sajátos múltja miatt a gyakorlatorientáltság tetten ér-

hető, és látható ez a képzés tudományos hátterében is. A kutatások nem mindig 

illeszkednek az oktatott kurzusokhoz, azok eredményeinek beépítése a tananya-

gokba éppen ezért esetlegesnek tűnik.  

Konferenciák szervezésében kiemelkedő a MOK 19. konferenciája, és a fentiek 

(gyakorlatorientáltság) alapján igen meggyőző a más szakmai szervezetekkel 

zajló együttműködés. Ez a hallgatói beszélgetések során is pozitívumként sze-

repelt. A sajátos kutatási témák ellenére a hallgatók jól szerepelnek a szakmai 

versenyeken (pl. L’Oreal Brandstorm). Hasonlóan aktívak a Marketing Intézeti 

Tanszék nemzetközi kapcsolatai. Az önértékelésben oktatói nevek alapján je-

lennek meg a kapcsolatok, látható, hogy ez a terület fontos a tanszék számára, 

és a hallgatóknak is kedvező lehetőségeket nyújt. 

Infrastrukturális feltételek 

A KVIK-n az infrastrukturális feltételek adottak a vizsgált képzéshez. Az in-

tézmény biztosítja a képzés tantermi ellátottságát: 5 előadó, 48 olyan tanterem, 

12 számítógépes labor, 4 nyelvi labor áll a hallgatók rendelkezésére. Az okta-

tástechnikai ellátottság is kiváló, kitűnően felszerelt fókuszcsoportos vizsgála-

tok lebonyolítására is alkalmas termet is kialakítottak, amely technikai felsze-

reltségénél fogva (hang- és képrögzítés; vetítéstechnika stb.) alkalmas marke-

ting-, reklám- és piackutatás jellegű feladatok gyakoroltatására, a kvalitatív 

technikák elsajátíttatására. 

A KKK Budapest XVI. kerületében helyezkedik el, a képzés kedvező infra-

strukturális adottságok mellett történik. Három oktatási épülettel, egy kollégi-

ummal és egy tornacsarnokkal rendelkeznek. Az oktatási épületben egy nagy-

előadó, 4 közepes méretű és 52 kis- és közepes méretű tanterem, számítógépes 

és nyelvi laborok találhatóak. Az infrastrukturális feltételek minden igényt ki-

elégítenek, mind az számítástechnikai, mind a könyvtári ellátottság tekinteté-
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ben. Hasonló mondható el a hallgatói tanulmányok eredményes elvégzését se-

gítő további szolgáltatásokról. 

Az intézményi könyvtár közel 4000 érvényes beiratkozással rendelkezik, kb. 

90.000 kötet és 150-féle folyóirat áll a hallgatók rendelkezésére, a szakkönyv-

állomány tartalmazza a tantárgyi tematikák irodalomjegyzékében felsorolt 

könyveket. Az intézményben olyan korszerű szolgáltatásokat nyújtó informati-

kai hálózat működik, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett formában 

hozzáférhetnek, a szakdolgozatok, diplomamunkák elkészítésének szakmai, 

kutatási, feltételei adottak.  

A hallgatói ügyintézés jelenleg kari szinten zajlik, az egységes ügyfélszolgálat 

kialakítása folyamatban van. A távoktatásos hallgatók az ügyfélszolgálat mun-

káját nagyon hallgatóbarátnak ítélik meg. 

Összességében a mindenkori hallgatói létszámnak megfelelő a tantermek, la-

boratóriumok, tanszéki helyiségek elhelyezése, a képzést szolgáló szervezeti, 

hivatali struktúra működtetése, bár a korszerűsítés időszerű.  

A képzési létszám és kapacitás 

Az alapszak iránti érdeklődés egyértelműen erősnek ítélhető. A képzést angol és 

német nyelven is hirdetik, de a német nyelvű képzés csak a 2011/2012-es tanév-

ben indult el 14 fővel (40 fő tervezett keret), az angol nyelvű képzésre 24-56 fő 

közötti az évente felvett hallgatói létszám (40 fő tervezett). A magyar nyelvű kép-

zésben a képzési keretszám körül alakul a felvettek száma (342- 431 felvett évente). 

A részidejű képzésben a felvettek száma az elmúlt öt évben 338-ról 189-re 

csökkent, aminek nagyobb részét a levelező képzés visszaesése adja. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az előadások és gyakorlatok megoszlása megfelelő arányúnak látszik, bár a sok 

„apró” tárgy miatt magas a kollokviumok száma. A kurzusok tervezése, meg-

valósítása illeszkedik a szakmai sztenderdekhez, nagyrészt jól strukturált a tu-

dásátadás előadások és gyakorlatok tekintetében. A tanterv áttekintése kapcsán 

a specializációkban látszik a képzések speciális fókusza.  

A gyakorlatorientált tárgyak esetében sok a szemináriumi foglalkozás, a hallga-

tók önálló feladatokat is kapnak. Külön értékelendő, hogy szimulációs játékokkal 

gazdagítják a módszertant. Az egyik szimuláció egyhetes koncentrált gyakorlat 

keretében zajlik (pl. az angol nyelvű képzésen kihelyezett gyakorlat Várgeszte-

sen), a másik tantermi körülmények között. A versenyszférából is nagy számban 

érkeznek vendégelőadók, jó vállalati kapcsolatokat ápolnak, a szakmai gyakorlati 

helyek megszerzése sem okoz gondot. A szakmai gyakorlatok szervezése – kö-
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szönhetően a széleskörű szakmai kapcsolatoknak – rendezett, a külföldi kap-

csolatok termékenyek, a hallgatók számos részképzésen vehetnek részt. 

A hallgatók az oktatás gyakorlati jellegével is elégedettek, a vizsgált alapszakot 

kifejezetten jónak tartják, kifogásolták azonban, hogy a szakmai rendezvények-

ről nem kapnak kellő információt. Egy részük még több közvetlen gyakorlati 

tapasztalatot igényelne. 

A tananyagfejlesztés főként az oktatási segédletekre irányul, de sok az önálló 

tananyag is. A tanszék által megírt könyvek között nagy számmal jelennek meg 

a Marketing szakkönyvtár sorozatban könyvek (Veres Zoltán sorozatszerkesztő 

a képzés kialakítója volt), támogatásból ösztönzik esettanulmányok készítését, 

folyamatosan aktualizálják a leadott tananyagot, és jelenleg is tervben van új 

tankönyvek kiadása. A hallgatók kifogásolták, hogy a statisztika tantárgy okta-

tása papíron történik, nem pedig korszerű oktatási szoftverrel. 

A két karon a közös tárgyak tekintetében a hallgatók azonos tematika alapján 

és azonos tankönyvekből tanulnak, a specializációkra a karok külön jegyzeteket 

dolgoznak ki. A tankönyv- és jegyzetellátottság átlagon felüli; igen nagy a saját 

fejlesztésű anyagok aránya az oktatásban, amelyet jól egészítenek ki a hazai 

gazdasági felsőoktatásban szélesebb körben használt tankönyvek.  

A távoktatásos hallgatók számára előnyös, hogy hétköznap este vagy hétvégén 

is látogathatják a konzultációkat, a távoktatásos tananyagok könnyen elérhe-

tőek számukra és a Coospace rendszer kialakításával elektronikusan is feltölt-

hetik a beadandó munkáikat.  

Értékelés és ellenőrzés 

Az egyes tárgyak félévenkénti megoszlása, azok számonkérési rendszere meg-

felelő. Az értékelés és ellenőrzés általános részét az intézmény Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzata, míg a specifikus részét a tantárgyi követelmények rögzítik.  

A számonkérési formákat a mintatantervek tartalmazzák, a feltételek teljesíté-

sének módját pedig az oktatási szervezeti egységek határozzák meg, amelyet a 

hallgatói tájékoztatókban közzétesznek. A kritériumtárgyak teljesítését az ok-

tató aláírással igazolja, amely az oklevél megszerzésének feltétele.  

Szakmai gyakorlat legkorábban a mintatantervben rögzített félévben kezdhető. 

A záróvizsga két részből áll. A hallgatók megvédik szakdolgozatukat, majd a 

specializációjuknak megfelelő komplex vizsgát tesznek. A szakdolgozat témá-

ját illetően a hallgató választhat az intézet, az intézeti tanszék vagy a gyakorló-

hely által ajánlott témák között. Ettől eltérő téma választása esetén az intézeti 

tanszék vezetőjének a jóváhagyása szükséges. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A kereskedelem és marketing alapszak iránti jelentkezői érdeklődés a vizsgált 

időszakban kiemelkedő volt. (A 2014-es általános felvételi eljárásban a szakra 
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felvételt nyert hallgatók 36,5%-a a BGE-en kezdhette meg tanulmányait.) A nap-

pali munkarendű, magyar nyelvű képzést a felvételi eljárásban a Külkereske-

delmi Kar hirdeti meg, a főiskolára kerülő hallgatók a jelentkezők döntésének 

figyelembevételével 50-50%-ban kerülnek beiskolázásra a két karon. A 

2013/2014-es tanévtől az állami finanszírozású helyek jelentős csökkenésének a 

következtében közel 100 hallgatóval csökkent a képzésre felvettek száma. A nap-

pali munkarendű, angol nyelvű képzésre felvett hallgatói létszám azonban növe-

kedett (40-ről 56 főre, 40%-kal). (A leadott anyagban jelzik, hogy a 2014-es fel-

vételi eljárásban a bekerülő létszám 92 főre, 130%-kal nőtt 2009-hez képest.) A 

nappali tagozatos német nyelvű képzés nem igazán sikeres, de az intézmény en-

nek fenntartását fontosnak tartja (2011-ben 14 fővel, 2014-ben 12 fővel indult).  

Az évente kiadott diplomák számában a 2012/13-as tanévig több mint 1/5-ös 

(210-ről 271-re) növekedés mutatható ki, de a 2013/14-es tanévben csökkenés 

tapasztalható. A magyar nyelvű képzésben kiadott diplomák száma 165-ről 

238-ra emelkedett, majd 203-ra csökkent. Az angol nyelvű képzésben évente 

25, 56, 39, 25, 12 diplomát adtak ki, a német nyelvű képzésben pedig 20, 18, 

16, 8, 0 diploma kiadására került sor. Kedvezőtlen tendencia a lemorzsolódás 

növekedése: nő a felvételt nyert, de a tanulmányaikat meg nem kezdő, pasz-

szívvá váló hallgatók aránya. Az elmúlt 5 évben több mint 10%-kal csökkent 

azon felvett hallgatók aránya, akik valamilyen idegen nyelvből megszerzett 

nyelvvizsgával kerültek be a szakra, és ezzel párhuzamosan duplájára (22%-ról 

44%-ra) nőtt azokak a hallgatóknak az aránya, akik a nyelvvizsga hiányában 

nem tudták a diplomájukat megszerezni. 

A kutatási kurzusok tartalmukban és módszertanukban is (pl. piackutatás – ön-

álló feladatok) segítik a mesterszakra való felkészülést. A tehetséggondozási 

tevékenység kétirányú. Egyrészt a TDK-tevékenységben az elmúlt években a 

szak hallgatói jelentős eredményeket értek el. A másik terület a különböző 

egyetemek, főiskolák közötti marketing szakos hallgatói versenyekre történő 

felkészítés, illetve az azokon való részvétel volt. E tekintetben a hallgatók egye-

dülálló eredményekkel büszkélkedhetnek.  

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakért a Kereskedelem és Marketing Intézet oktatói gárdája felelős, az ok-

tatók intenzív kapcsolatot építettek ki a gazdasági szféra szakembereivel, szak-

mai szövetségekkel, de együttműködésre nyitottak más tanszékek oktatói, ku-

tatói irányába is. A szakfelelős, aki egyben az intézet vezetője is, felelős az 

alapszak tartalmáért és a teljes képzési folyamatért. A főiskolán az alap- és mes-

terképzési szakok felelőseit – a Tudományos Tanács véleményének kikérését kö-

vetően – a rektor bízza meg az érintett alapozó vagy szakmai intézet vezetőjével 

egyetértésben. Az alap- és mesterképzési szak felelőse teljes munkaidőben (AT) 
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foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező egyetemi, főiskolai tanár, 

egyetemi, főiskolai docens lehet, aki a szak legalább egy tantárgyának is felelőse. 

Az intézet két tanszékből áll: a Marketing Intézeti Tanszék a KKK-n, a Keres-

kedelmi Intézeti Tanszék a KVIK-n működik. A szakfelelősnek a szak oktató-

ival folyamatos munkakapcsolata van, felmerülő kérdések esetén közvetlen 

konzultációs lehetőséget biztosít, intézetvezetői beosztása lehetővé teszi, hogy 

a különböző karon lévő két tanszék munkáját összehangolja, és a szak egységes 

oktatását elősegítse (tantárgyfelelősi értekezletek, egységes tematikák). 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A BGE minőségügyi tevékenységének irányítási rendszere 2005 óta működik, 

folyamatosan fejlődik, bővül, ennek is köszönhető, hogy a főiskola 2010-ben 

Felsőoktatási Minőségi Díj elismerésben részesült. A Minőségirányítási Kézi-

könyv tartalmazza az intézmény minőségpolitikáját, a minőséggel kapcsolatos 

küldetésnyilatkozatát, az éves intézkedési tervek pedig biztosítják annak aktu-

alizálását. A végrehajtást elsősorban a Minőségirányítási és Értékelési Bizott-

ság és a Minőségügyi Iroda koordinálja. 

A főiskola minden évben elvégzi a központi (aktív és végzett hallgatókra vo-

natkozó) felméréseket. A kérdőívek a központi kérdések mellett intézmény-

specifikus kérdéseket is tartalmaznak. A felmérésekről a főiskola saját elemzé-

seket készít a Módszertani Intézeti Tanszék vezetőjének koordinációjával. A 

DPR felmérések eredményeit a főiskola a képzései, szolgáltatásai fejlesztésé-

hez jelentősen mértékben felhasználja. 

A főiskola hallgatónak a fele az abszolutórium megszerzésekor már rendelke-

zik munkahellyel. A végzett hallgatók 82%-a el tud helyezkedni a szakmájában, 

nettó átlagkeresetük 232 ezer forint. 

Az oktatók-kutatók teljesítményértékelése intézményi szinten zajlik, az OMHV 

kérdőívek papíralapúak, de tervezik az elektronikus rendszerre való áttérést.  

Az oktatói terhelés jelentős növekedését már a 2008-as MAB határozat is szóvá 

tette, azóta ebben a tekintetben jelentős változás nem történt. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A szak C-SWOT analízise példaértékű. Nem csupán összegzi az erősségeket, 

gyengeségeket, lehetőségeket, veszélyeket, hanem e tényezők mellé átgondolt 

stratégiákat is megfogalmaztak. A külső feltételek nevesítésével egyetértve ki-

emelhető a hallgatók viszonylag alacsony motiváltsága, a finanszírozási, fejlesz-

tési források szűkössége. Az erősségek esetében a magas presztízs és elismertség, 

a jó hírnév, a vonzó márkanév, valamint a piacvezetők közötti elhelyezkedés, a 

magas hallgatói érdeklődés segítő hatását emelték ki. A gyengeségek és a kitörési 
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lehetőségek összegzése következetes. A szak gyengeségeit jól látják, és jól keze-

lik a jövőbeni lehetőségeket. Gyengeség az oktatók hazai és nemzetközi mérsé-

kelt láthatósága, az oktatási terhelés miatt a kutatómunka háttérbe szorulása, a 

lemaradás az oktatásmódszertani fejlesztések terén, a képzési tartalom és az is-

meretátadási technikák lassú megújulása. Kitörési pont lehet pl. a növekvő nem-

zetközi hallgatói mobilitásból adódó lehetőség kihasználása. A szakon duális 

képzés indítását is tervezik. Veszélyként fogalmazták meg az önértékelésben pl. 

a hallgatók nagyobb arányú elvándorlását más szakterületek felé vagy külföldre.  

Az alapszak C-SWOT analízise szó szerint megegyezik a marketing mesterszak 

analízisével. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A szak tantervében rendkívül sok a 2-3 kredites tárgy, ezek megváltozta-

tása feltétlenül szükséges a jövőben, ami a hallgatók és az oktatásszerve-

zők számára is előnnyel járna.  

2. A tantárgyfelelősök vegyenek részt az általuk gondozott tárgyak oktatásában. 

3. Az oktatói kar leterheltsége összességében meglehetősen komoly mértékű, 

ami a tudományos kutatások, publikációk teljesítését megakadályozza, pe-

dig ez a szak elismertségét fokozná.  

4. Fel kell készülni az oktatói generációváltásra, ehhez a szak, a specializá-

ciók oktatói összetételének végiggondolása szükséges. 

5. Túl magas a külső óraadók, vendégoktatók száma, ez az oktatás színvona-

lának kézben tartását nehezíti. 

6. Az idegen nyelvű képzés oktatói a magas szintű nyelvtudás mellett rendel-

kezzenek szakmai végzettséggel és/vagy szakmai tudományos fokozattal. 

7. Koordinálni kell a kutatási témákat, fontos lenne a tudományos háttér erő-

sítése: a publikációk ösztönzése, markáns kutatóműhelyek kialakítása és a 

kutatási eredmények beépítése az oktatásba, a nemzetköziesedés erősítése 

a képzésben és a kutatásokban. 

8. Belső teljesítményértékelési rendszer kiépítése, szakra szabott értékelési 

rendszer kialakítása. 

9. Szükséges a nyelvvizsgák segítése, a lemorzsolódás kezelése. 

10. A német nyelvű képzésen a hallgatói létszám növelése, gazdaságossági 

számítások elvégzése szükséges. 

11. Segíteni kell a hallgatók továbblépését és a doktori képzésbe való bekap-

csolódását. 

12. A nappali képzésben résztvevő hallgatók párhuzamos munkavégzése gá-

tolhatja a színvonalas oktatást.   
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Budapesti Metropolitan Egyetem 

Heller Farkas Turisztikai és 

Gazdasági Kar 

Budapest, Hódmezővásárhely 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

kereskedelem és marketing  

alapképzési szak 

e-business menedzsment; logisztika;  

reklám és PR; international marketing  

specializációk 

szakindítási MAB határozat: 

2008/4/VIII/3/7. 

(a Budapesti Kommunikációs és 

Üzleti Főiskolán) 

angol1 nyelvű képzés MAB határo-

zata: a MAB nem véleményezte 

2016/1/VII/3/3. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

 intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó kö-

vető (monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 alacsony diplomaszerzési arány 

 az oktatók tudományos publikációs tevékenységének hiányosságai 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Budapesti Metropolitan Egyetemen a kereskedelem és marketing alapszak 

Budapesten a nappali tagozaton a 2008/2009-es tanévtől folyamatosan indul. 

2009-ben a levelező tagozatos képzés is elindult. 2011-től angol nyelvű nappali 

képzést is szerveznek. 2011 óta teljes idejű és részidejű, levelező munkarendű, 

magyar nyelvű képzés folyik a hódmezővásárhelyi telephelyen.  

A tanterv megfelel a KKK-ban leírt követelményeknek és arányoknak. A kép-

zés alap- és szakmai kompetenciákat tanító tárgyait a differenciált ismereteket 

nyújtó négy specializáció - e-business menedzsment, logisztika, reklám és PR, 

international marketing - egészíti ki. Ez utóbbi specializációt a magyar nyelvű 

                                                 
1 Az angol nyelvű képzés 2011 szeptemberében indult. Tekintettel arra, hogy a képzésben még 

nincsenek végzett hallgatók, a jelen értékelés nem érinti az angol nyelvű képzést. 
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képzésekben is angol nyelven kínálják. Az e-business menedzsment, a logisz-

tika és a reklám és PR specializációk az intézmény gazdálkodási és menedzs-

ment alapképzésében is szerepelnek. A tapasztalatok szerint évente általában 3 

specializáció indul el az elvárt 35 fős létszámmal, a létszámtervtől kisebb elté-

rés lehetséges. Az angol nyelvű képzés specializációja az advertising and PR. 

A specializációk kreditszáma egységesen 28, egy kivétellel 6 tantárgyat tartal-

maznak. A tanterv szakmai törzsanyag blokkjában a 6. félévben van egy 5 kre-

dites tárgy, a marketingmenedzsment és marketingstratégia, amelyet a magyar 

nyelvű képzésekben is angol nyelven kötelező teljesíteni. A képzéshez egy fél-

éves kötelező szakmai gyakorlat tartozik. 

A tanterv kreditallokációja elég sajátos. 2-től 7 kreditet érő tantárgyak válto-

gatják egymást, amelyek az óraszámokkal nincsenek koherens kapcsolatban. 

Van 45 órás 2 kredites tárgy, de 4 kreditet is lehet kapni 45 tanóra alapján. 60 

óra alatt 5, 6 vagy 7 kreditet is lehet szerezni a tantárgytól függően. A 3 kredites 

tárgyak zöme 30 kontaktórát jelent a nappali, és 10-et a levelező tagozaton. A 

levelező tagozaton még nagyobb a kreditpontok és óraszámok közötti eltérés. 

A kreditallokáció felülvizsgálata, egységesítése mindenképpen javasolt. 

A tanmenetek a hallgatók számára elérhetőek, és rendszeresen frissülnek. Több 

tantárgyat saját tankönyvből tanítanak, és a felhasznált más források is korsze-

rűek, frissek, köztük angol nyelvű szakkönyvek is vannak. Ezek a könyvtárban 

és elektronikusan is hozzáférhetők. 

A kompetenciák elsajátítását nemcsak a viszonylag nagy óraszám (amelyben a 

gyakorlati foglalkozások aránya meghaladja a KKK-ban meghatározott mérté-

ket), hanem a szoros oktató-hallgató kapcsolatok, a főiskolán szervezett számos 

érdekes, nagy látogatottságú szakmai program, továbbá egy széleskörű kész-

ségfejlesztő tréning-rendszer biztosítja. A 64-féle tréningcsoport között a hall-

gatók szabadon választhatnak igényüknek és érdeklődésüknek megfelelően. 

Egy hallgató a tanulmányai során 3-5 tréningen vesz részt. 

Személyi feltételek 

A szak és a reklám és PR specializáció felelőse Papp-Váry Árpád, az e-business 

specializáció felelőse Horváth Attila, a logisztika specializáció felelőse Antoni 

Alfonz, az international marketing specializáció felelőse Csépe Andrea. 

A szak oktatói viszonylag fiatal csapatot képeznek. Az oktatók 74 %-a (54-ből 

40) főállású alkalmazott, 7 AE oktató és 7 vendégoktató van a szakon. A szak-

felelős, a specializációk, valamint a tantárgyfelelősök megfelelnek az előírá-

soknak: megfelelő fokozattal rendelkeznek, és publikációs tevékenységük – az 

MTMT-ben igazolható módon – összhangban van az oktatott tárgyakkal. A 

szak erőssége, hogy mind a törzs oktatói karban, mind az egyes témakörök ok-

tatására meghívottak között számos komoly vállalati gyakorlattal rendelkező 

szakember található, akik az elméleti ismeretek mellett a legújabb gyakorlati 
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adaptációs ismereteket, készségeket is átadják a hallgatóknak. Ezeket az érté-

keket, a képzés kreatív és gyakorlatias jellegét a hallgatók is hangsúlyozták. 

A szak oktatói gárdája stabil. Oktatói leterheltségük közepes, és a tanterv felül-

vizsgálata során, a kis kreditértékű tárgyak összevonása mellett kisebb mérték-

ben még könnyíthető. A tárgyfelelős oktatók kredit leterheltsége a MAB felté-

telek keretei között marad: 11 oktató kreditterhelése haladja meg a 25 kreditet, 

de nem éri el a 35-öt.  

Az oktatói mobilitás elég nagynak mondható, ami nem fluktuációt, hanem fo-

lyamatos bővülést jelent. Az új igények megjelenése, új képzések beindítása, a 

hallgatói létszám átalakulása új oktatók vagy gyakorlati szakemberek felvételét 

indukálhatja, akik számára az egyéni tudományos fejlődést is magába foglaló 

egyéni életpályamodellt dolgoznak ki. 

Tudományos háttér 

A tudományos háttér, a kutatási kapacitás az önértékelés szerint is gyenge. A 

főiskola saját kiadású évkönyvében gyakorlatias cikkek, tananyagok, esettanul-

mányok, kutatási jelentések jelennek meg. Az oktatói kutatómunkát pályázati 

forrásokból, illetve konferencia részvétel és publikációs támogatásokkal ösz-

tönzik, és a teljesítés része az oktatók értékelési rendszerének. 

A szak oktatói törekednek arra, hogy a kutatási területeken is erősödjék a sza-

kok között szinergia. Erre a projektmunkákban nyílik leginkább lehetőség, és a 

tananyagfejlesztésben is a projektalapú képzések irányába haladnak. A szakok 

közötti együttműködésre építenek a nemzetköziesítés programjának megvaló-

sításában. Ennek megalapozására nemzetközi összehasonlításokat végeznek, és 

pl. a nemzetközi piacokra összpontosítva szinergikus művészeti/üzleti szakok 

kialakítását tervezik. 

A szak oktatói évek óta vezető pozíciókat töltenek be a különféle szakmai szer-

vezetekben. 

Infrastrukturális feltételek 

A főiskola infrastrukturális színvonala a korábbi intézményi akkreditációs eljá-

rások során is magas minősítést szerzett. Ezt a szintet a folyamatos fejleszté-

sekkel fenntartják, és újabb hallgatókat segítő technológiák bevezetésével bő-

vítik (CooSpace, Modulo, TimeR). A szak nem igényel különleges technológiai 

támogatást. 

A képzési létszám és kapacitás 

A szak tervezett hallgatói létszáma a nappali tagozaton 300 főről indult. 2011-

től ez a szám 200 főre csökkent. Levelező tagozaton az első két évben 200-ról 

300-ra nőtt, majd 2011-től 150 főre csökkent a tervezett létszám. Az angol 

nyelvű képzés a vizsgált időszakban 50 fős keretszámmal futott, ez csak az 
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utolsó évben csökkent 30 főre. A ténylegesen felvett hallgatók száma nappali 

tagozaton 2011-ig növekvő, aztán csökkenő tendenciát mutat (89, 107, 128, 71, 

90). A kapacitáskihasználtság átlagosan 41,94%. Levelező tagozaton is 

ugyanez a növekedés-csökkenés látható, bár kisebb mértékben (43, 48, 83, 66, 

78). A kapacitáskihasználtság itt átlagosan 37,76%. A 2011-ben indult angol 

nyelvű képzésben a hallgatók létszáma alacsony (6, 9, 6 fő), a kapacitáskihasz-

náltság mindössze 16,6%. Hódmezővásárhelyen a gazdaságtudományi képzési 

területen a teljes idejű képzésben a képzési kapacitás 502, a részidejű képzésben 

225 fő, a telephelyi hallgatói létszámadatokat a MAB nem kapta meg. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A tudásátadás módja követi a tárgy jellegét. Az alapozó tárgyaknál inkább elő-

adások és szemináriumok vagy gyakorlatok vannak, a szakmai törzstárgyak és 

a differenciált ismeretanyagot biztosító specializációk óráin a projektmunkák, 

kiscsoportos vagy egyéni megoldások, szimulációs játékok, önálló kiselőadá-

sok, prezentációk dominálnak. Ezt az oktatási gyakorlatot a hallgatók is fontos-

nak és jónak tartják. 

Az előadásokon is katalógust tartanak, ami a hallgatói részvételt és fegyelmet 

erősíti. A tanárok – igény esetén – minden tárgyból nyújtanak konzultációs le-

hetőséget, vagy akár egyéni segítséget. A gyakorlatorientált képzést illetően a 

munkaerőpiaci oldalról is pozitív a visszacsatolás. 

Az angol nyelvű képzés nemcsak a saját hallgatók számára jelenti a képzési kínálat 

bővítését, hanem az intézmény Erasmus fogadókészséget is lényegesen javítja. 

Erre a képzésre a magyar nyelvű képzésre felvett hallgatók is átjelentkezhetnek.  

A szakirodalom a főiskola könyvtárában és elektronikusan is hozzáférhető. Az 

oktatási segédanyagokat az oktatók az ETR CooSpace rendszerében digitálisan 

is hozzáférhetővé teszik. 

A szakmai gyakorlatok lebonyolítására az intézménynek közel 600 szerződéses 

együttműködése van. Gyakorlatra csak az intézmény által akkreditált helyre 

mehet a hallgató, és az intézményi szabályzat rögzíti az ellenőrzés módszereit. 

A szakmai gyakorlat elfogadása a követelmények szigorú számonkérése mel-

lett történik, amelyben a vállalati gyakorlati konzulens értékelése, valamint az 

intézményi felelős vállalati látogatása is szerepet kap. 

Értékelés és ellenőrzés 

A számonkérésben az elméleti és gyakorlati kérdések ötvözve jelennek meg. A 

mintatanterven belül a számonkérés 2/3 arányban kollokvium, 1/3 arányban 

gyakorlati jegy (a specializációk szerint kisebb mértékű eltéréssel). A kollok-
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viumok döntő része írásbeli vizsga. A szóbeli vizsgák arányát növelni szeret-

nék. A gyakorlati jegyek zöme projektmunkák, prezentációk értékelése, ami 

megfelel a gyakorlatias képzés követelményeinek. 

A szakdolgozati témákat és a szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos követel-

ményeket, módszereket a hallgatók a szakdolgozati konzultáció tárgy keretében 

ismerik meg. E tárgyban kutatásmódszertani képzést is kapnak. A szakdolgozat 

témájának a véglegesítése a témavezetővel történik, a szakdolgozat elkészítése 

három féléves egyéni munkát igényel. A folyamat második és harmadik félévé-

ben 3-3 alkalommal kötelező konzultáció van a témavezetővel. 

A záróvizsgán a 2 bíráló által opponált dolgozat bemutatására és a bírálatokhoz 

kapcsolódó érveléses megvédésére kerül sor. A hallgatónak emellett a szakhoz 

és elsősorban a specializációhoz kapcsolódó kérdéssorból 2 komplex tételt is 

meg kell válaszolnia.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A felvettek száma a vizsgált időszakban nappali tagozaton 485 fő, diplomát 40-

en kaptak. A levelező tagozatra 318 főt vettek fel, és 12-en kaptak diplomát. A 

nyelvvizsga hiányában nem kiadható diplomák aránya 20%-40% körüli, ugyan-

akkor az önértékelésben idézett, 2009-2013-ra vonatkozó DPR felmérés szerint 

a főiskola szakjain a hallgatók átlagosan 85,7%-a esetében nem volt kiadható a 

diploma a nyelvvizsga hiánya miatt. A hallgatók nagy része halasztja vagy 

„csúsztatja” tanulmányait, kisebb részük pedig képzést váltott. 

Az elsajátított kompetenciákat a főiskola Karrier Centruma méri, különböző 

visszajelzések feldolgozásával (a szakmai gyakorlatról, hallgatói megkérdezé-

sekből). A tehetséges hallgatók TDK segítséget kapnak, de a MET hallgatói 

jellemzően inkább a különféle nagyvállalatok és szervezetek által kiírt szakmai 

versenyeken (köztük nem egy alkalommal nemzetközi mezőnyben) szerepel-

nek eredményesen. 

A MET kreatív ösztöndíja és start up programja a kereskedelem és marketing 

szak hallgatói számára is nyitva áll.  

Jellemző még a nappali tagozaton is a tanulmányok melletti munkavégzés, 

amelynek körülbelül a fele tekinthető szakmailag megfelelő munkának. 

A végzettek között a szakterületén helyezkedik el mintegy 70%, és ebből csak-

nem 50% a szakmai gyakorlati helyén talál állást. Külföldi munkavégzésre kb. 

5% vállalkozik. A kereskedelem és marketing szakon végzettek az intézmény tu-

rizmus-menedzsment vagy vezetés és szervezés mesterszakjai közül választhatnak. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A kereskedelem és marketing alapszak felügyeletéért közvetlenül a Marketing 
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Intézet felel. A szakfelelős egyben az intézet vezetője is. Ő biztosítja a szak 

oktatásához szükséges koordinációt az intézetekkel és tanszékekkel. A képzés 

működtetésében kvázi megrendelőként fordul az intézethez (tanszékekhez), 

akik – a gazdasági vezetéssel egyeztetve – szükség esetén létszámbővítéssel 

oldják meg a feladatokat. A szakfelelős a szakmai irányítás, a munkaerőpiaci 

elvárások folyamatos beépítése, illetve a minőségi oktatás fejlesztése mellett a 

szakot képviseli a különböző fórumokon (pl. nyílt nap, gólyák szakmai útmu-

tatója a főiskolai évek alatt, specializáció választás, záróvizsga felkészítő, stb.). 

A szakkal kapcsolatos döntések során koordináló szerepet lát el. Feladat- és 

hatásköre részletesen szabályozott. Beleszólási lehetőségeit elegendőnek tartja.  

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

Az intézményben jól szervezett és leszabályozott központi minőségirányítási 

rendszer működik, amelyet az Akkreditációs és Minőségirányítási Iroda fog 

össze. A követett eljárások a rendszeresen felülvizsgált Minőségbiztosítási Ké-

zikönyvben vannak rögzítve. Ennek része az oktatók elismerése, (Legjobb ok-

tató Díj), a különböző területek best practice eljárásainak fórumokon való is-

mertetése éppúgy, mint az oktatók hallgatói véleményezésére használt kérdő-

ívek. Utóbbiak kitöltési aránya meglehetősen magas, a hallgatók közel fele ki-

tölti a kérdőíveket. A minőségbiztosítási rendszer kifejezetten emlékeztet egy 

multinacionális vállalatéra, érezhetően élő, és az intézményen belül igencsak 

komolyan vett intézmény. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

Az intézmény és szak fő erőssége a gyakorlati kapcsolatok és lehetőségek erő-

teljes kihasználása (vállalati kapcsolatok, versenyek). Gyengeségük, hogy ku-

tatási kapacitásaik korlátozottak, ezért fontosnak tartják az oktatók motiválását 

tudományos konferenciákon való részvételre. Célkitűzésük a szakok közötti 

együttműködések és szinergiák fejlesztése és a nemzetköziesítés, valamint a 

közösségi terek fejlesztése, a hallgatói közösségek formálása. 

A kirívóan alacsony diplomaszerzési arány a képzés gyenge hatékonyságára 

mutat. Nem világos, hogy a Budapesten tervezett duális képzés hozzájárul-e 

majd az amúgy is gyakorlatias képzés hatékonyságának, eredményességének, 

a diplomaszerzési arányának javulásához. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Az aktuális tanterv átvizsgálása a kreditallokáció és óraszámok koherenciá-

jának javítására, a kis kreditpontú tárgyak összevonása az óraterhelés és a 

számonkérési leterhelés mérséklésére. 

2. Elemezzék az alacsony diplomaszerzési arány összetevőit. 
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3. A létszámnövelés és főleg külföldi hallgatók bevonása a meglévő angol 

nyelvű képzés hatékonyságának javítására kívánatos.  

4. Célszerű felülvizsgálni, hogy érdemes-e négy specializációt kínálni mind a 

nappali, mind a levelező tagozaton. 

5. Az ösztönző rendszert erősíteni célszerű az oktatói tudományos munka bő-

vítése, és a TDK tevékenység javítása érdekében. 

6. Javasoljuk, hogy kérjék az angol nyelvű képzés akkreditálását a MAB-tól. 
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Debreceni Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

kereskedelem és marketing  

alapképzési szak 

Team Academy  

specializáció 

 

 

szakindítási MAB határozat: 

2007/8/XII/3/15. 

2016/1/VII/3/4. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

 a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig  
történő benyújtása mellett.  

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

Teljes idejű és részidejű képzés folyik magyar nyelven. 

Az aktuális tanterv többnyire megfelel a KKK-nak. Az alapozó közgazdaság-

tani, módszertani és üzleti ismereteket szolgáló tantárgyak a hálótervben ará-

nyosan jelennek meg, a tanácsadás módszertana tantárgy azonban nem illik a 

képzésbe. A közgazdasági, módszertani, üzleti kurzusok alkalmasak az általá-

nos alapozó ismeretek átadására, a megszerezhető kreditek száma (86), a KKK-

ban előírtak szerinti sávban van. A társadalomtudományi blokkban vonzóak a 

filozófiai, szociológiai kérdéseket taglaló tárgyak, a megszerezhető kreditek 

száma (12) itt is adekvát. A szakmai törzsanyagban a kereskedelmi és marke-

ting ismereteket átadó kurzusok egyaránt megtalálhatóak és informatívak. Né-

hány tantárgyat ugyan korai alapképzésen oktatni (gazdasági elemzés, marke-

tingkutatás stb.), de a kurzusok többsége a szakon elsajátítandó kompetenciák 

fejlesztését szolgálja. A szakmai gyakorlat kreditértéke követi a KKK előíráso-

kat. A módszertani alapismereteket átadó matematikai, statisztikai kurzusokat 

nagy óraszámban oktatják elméleti és gyakorlati formában is, az itt felhasznált 

irodalmak alapszakon elfogadhatóak, a kreditek is arányosak. A hálótervben 

láthatóak az elméleti és a gyakorlati óraszámok, a krediteket ezek arányában 

kaphatják a hallgatók. A szabadon választható Team Academy specializáció 

már alapszakon lehetőséget ad a hallgatóknak saját vállalkozás működtetésére, 

a szakmai gyakorlat a saját vállalkozás működtetése révén teljesülhet. A leve-

lező képzés leképezi a nappali képzést, az óraszám megfelelő.  
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Személyi feltételek 

A szakfelelős, Szakály Zoltán minden szempontból megfelel a követelmények-

nek, oktatói, kutatói tevékenysége, nemzetközi kapcsolatai segítik a szak gon-

dozását. A Team Academy specializáció felelőse Csapó Zsolt. Az 51 oktatóból 

47 főállású foglalkoztatott, 6 fő egyetemi tanár, 20 docens, 17 adjunktus. Két 

tanársegéd, valamint 4 mestertanár és 2 szakoktató vesz részt a képzésben. A 

tantárgyfelelősök 71%-a vezető oktató, közülük négy egyetemi tanár, többsé-

gük pedig egyetemi docens. Az oktatói állomány tagjai biztosítják a képzés sze-

mélyi feltételeit és az utánpótlást. 

Az egyetemi tanárok koreloszlása egyenletes, 2 fő a negyvenes-ötvenes, 3 fő 

az ötvenes-hatvanas korosztályba tartozik, és csak egy fő idősebb a nyugdíjas 

korhatárnál. A docensek közül 8 harminc-negyven év közötti, a tanársegédek 

pedig természetszerűleg fiatalabbak. 

Tudományos háttér 

A tudományos tevékenységet a Marketing és Kereskedelem Intézet koordi-

nálja. Az 5 fő kutatási iránya színes, de nem konzisztens, ami a két kar össze-

vonásával az alábbiak szerint alakult: élelmiszer- és táplálkozásmarketing, kis- 

és közepes vállalkozások piaci tevékenysége, társadalmi felelősségvállalás és 

fenntartható fogyasztás, egészségmarketing, online marketing. 

Több oktató kutatásai egyáltalán nem kapcsolódnak az oktatott tantárgyhoz. 

Úgy tűnik, hogy kutatási területen egyelőre keresik annak lehetőségét, hogy 

azok összhangban legyenek az oktatással.  

Infrastrukturális feltételek 

Az infrastrukturális feltételek adottak a vizsgált képzéshez. A mindenkori hall-

gatói létszámnak megfelelő a tantermek, laboratóriumok, tanszéki helyiségek 

elhelyezése, a képzést szolgáló szervezeti, hivatali struktúra működtetése. Az 

intézményi könyvtár elhelyezése nem a legjobb, de a képzéshez kapcsolódó 

legfontosabb folyóiratok megtalálhatók vagy elektronikusan elérhetők, a szak-

könyvállomány tartalmazza a tantárgyi tematikák irodalomjegyzékében felso-

rolt könyveket. Az intézményben olyan korszerű szolgáltatásokat nyújtó infor-

matikai hálózat működik, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett for-

mában hozzáférhetnek. Minden előadóteremben és sok szemináriumban van 

felszerelt projektor és internetkapcsolat. A szakdolgozatok, diplomamunkák el-

készítésének szakmai, kutatási, feltételei adottak.  

A képzési létszám és kapacitás 

A vizsgált időszakban a felvételi kapacitás évente maximálisan 125 fő az utolsó 

tanévben ez 90 főre csökkent. A felvettek száma összesen: 477 (107, 111, 129, 
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65, 65). A 2012-es tanévtől jelentős visszaesés tapasztalható. Részidejű kép-

zésben a felvételi keret maximálisan 80 fő, 2013-ban 50 fő, a felvettek száma 

összesen 176 (54, 43, 38, 27, 14). Itt is jelentős visszaesés tapasztalható, 54-ről 

14-re csökkent a felvettek száma. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A gyakorlatorientált tárgyak esetében sok a szemináriumi foglalkozás, a hall-

gatók önálló feladatokat is kapnak. A hallgatói beszélgetésen elhangzott, hogy 

a tanulók kifejezetten jobbnak tartják azokat az órákat, ahol folyamatosan fel-

adatokat kapnak, és annak alapján történik az értékelés, mint a vizsgával záruló 

előadásos kurzusokat. Használt módszerek: egyéni kutatási feladat, team 

munka, esettanulmány, interaktív workshop, szimulációs játék stb. 

A tananyagfejlesztés főként az oktatási segédletekre irányul, egyelőre kevés az 

önálló tananyag. Jó ötlet, hogy a 12 hetes szakmai gyakorlat után a cégektől 

véleményeket gyűjtenek be, és azok tapasztalatait felhasználják a tananyagok 

fejlesztése során. A szakmai gyakorlatok szervezése rendezett.  

A külföldi kapcsolatok termékenyek, számos országgal van Erasmus kapcso-

lata a karnak, a hallgatók számos részképzésen vehetnek részt.  

Értékelés és ellenőrzés 

Az értékelés és ellenőrzés általános részét a Debreceni Egyetem Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzata és annak GTK kari melléklete, míg a specifikus részét a tan-

tárgyi követelmények rögzítik. A tantárgyfelelős oktatók által meghatározott tan-

tárgyi követelményrendszert, a félévközi ellenőrzések időpontját és a félévközi 

követelmények teljesítésének, valamint pótlásának határidejét, javítási lehetősé-

geit a kurzus első hetében írásban közlik a hallgatókkal. A félév során teljesítendő 

gyakorlati kurzusok sikertelensége esetén még a szorgalmi időszakban van lehe-

tőség egy alkalommal javítani. Az elméleti anyag számonkérése általában kol-

lokviummal zárul, a szóbeli és írásbeli vizsgák megoszlása arányos, a kollokviu-

mok száma magas. A záróvizsgák még tartalmaznak szóbeli vizsgát a szakdol-

gozat megvédése mellett. A szakdolgozati témákat az oktatók hirdetik meg, de 

egyre nagyobb számban kezdeményeznek témákat önállóan a hallgatók. A legtöbb 

szakdolgozat a Gazdaságtudományi Intézetben készül (193-ból 67), míg a Marke-

ting és Kereskedelem Intézetben 36 szakdolgozó volt a 2013/14-es tanévben. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A teljes idejű képzésben a kiadott diplomák száma 102 (-, -, 28, 30, 44), a rész-

idejű képzésben összesen 18 (-, -, 5, 8, 5). Megállapítható, hogy a hallgatók 

jelentős része nem tudja a követelményeket teljesíteni. Nyelvvizsga hiánya mi-
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att 51 hallgató (a záróvizsgát tettek kb. 50%-a) nem kapott diplomát közvetle-

nül a záróvizsga után. Intézkedési terv készítése feltétlenül szükséges a lemor-

zsolódások csökkentése érdekében. 

A tehetséggondozás legfontosabb színtere a TDK: 7 évben 9 kari konferenciát ren-

deztek, az OTDK-kon szép eredményeket érnek el. A kiemelkedő hallgatók szá-

mára két szakkollégium is biztosított. Működik a Debreceni Egyetem Tehetség-

gondozó Program is, ahol a hallgatók témavezetővel egyéni kutatómunkát végeznek.  

A DPR adatok kari szintűek, így a szakra vonatkozóan részletes információk 

nincsenek. A karon végzettek 92%-a 1 éven belül elhelyezkedik főleg szolgál-

tatási, közigazgatási területen, a kari ismeretek közül a munkáltatók a számító-

gépes ismeretekkel és a precizitással a leginkább elégedettek. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A kereskedelem és marketing alapképzési szak menedzselését a kar Marketing 

és Kereskedelem Intézete koordinálja. A szak felelőse az intézet vezetője, egye-

temi tanár. A szakon az évfolyamok hallgatóit évfolyamfelelősök segítik, akik 

a feladatukat a dékán megbízásából végzik. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A minőségbiztosítási folyamatok kari szinten szervezettek. A karon folyó minő-

ségbiztosítási feladatok elvégzését a Kari Tanács felügyelete alatt működő, kari 

Minőségbiztosítási Bizottság segíti. A gond az, hogy a minőségbiztosítási elvek 

nem következetesek, a folyamatok szervezése a szakkal kapcsolatban megfelelő-

nek tűnik, de a teljesítmények értékelése az oktatói teljesítményekre koncentrál 

(hallgatói megkérdezések, DPR, munkáltatók megkérdezése. Az oktatói munka 

hallgatói véleményezése a karon félévenként történik. A kérdőíves megkérdezések 

eredménye visszacsatolásra került az érintett oktatóhoz, illetve a kari vezetéshez. 

A Team Academy specializáció bevezetése gyakorlatorientáltabbá tette a képzést, 

és az oktatók publikációs tevékenységének próbálják azt orientálni az oktatott kur-

zusok felé. Rendszeres a már említett hallgatói elégedettségmérés és a DPR felmérés. 

A DPR-es eredmények alapján a hallgatók többsége (90,7%) elégedett azzal, 

ahogy az oktatók átadták a szakmai-elméleti ismereteket. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT elemzés túlságosan optimista, arányaiban nem egyenletes. Külső 

korlátozó feltételként reálisan jelölik meg a kedvezőtlen demográfiai folyama-

tokat és az önköltséges finanszírozást, viszont az erősségek és a gyengeségek 
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aránya eltúlzott. Az erősségek száma 17, ezek között szerepel a publikációs ak-

tivitás, ami csak részben felel meg a valóságnak, mert ezek a kutatások nem 

kapcsolódnak szorosan a szakhoz. Az erősségek nagy számával szemben csu-

pán 2 gyengeség jelenik meg: a specializációk száma (csak egy), illetve a hi-

ányzó marketing mesterszak. A felsorolt lehetőségeken túl bizonyára vannak 

még olyan lépések, amelyekkel a hallgatói létszám emelhető. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Indokolt a tantárgyak folyamatos fejlesztése, szakirodalmak frissítése 

2. Stratégiát és intézkedési tervet kell kidolgozni a nemzetközi kutatási és 

publikációs tevékenység erősítésére. Javasolt az agrár-, illetve élelmiszer-

ipari témákon túlmenően- a gazdálkodási-vezetési témájú kutatások és 

publikációk számának növelése. 

3. Ajánlott a felvettek számának növelése érdekében intenzívebb toborzást 

folytatni, a részidejű képzésen az indítás gazdaságosságát átgondolni.  

4. Ajánlott az új kar egységes arculatának megteremtése, logóval és egyéb 

arculati elemekkel magyarul és angolul egyaránt. Ez valószínűleg hozzá-

járulna az ismertségi szint javulásához a régión túl is, és növelhetné a hall-

gatói érdeklődést. 

5. Intézkedési terv készítése a lemorzsolódások csökkentésére 

6. Intézkedési terv: nyelvvizsgák segítése 
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Edutus Főiskola 

Tatabánya, Budapest 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

kereskedelem és marketing  

alapképzési szak 

e-kereskedelem; marketingkommuni-

káció 

specializációk 

 

működő képzés értékelése:  

2007/10/XI/1. sz. MAB határozat 

(a Modern Üzleti Tudományok 

Főiskoláján) 

2016/1/VII/3/5. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig  
történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő 

(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 A tantárgyakhoz kapcsolódó szakirodalmak korszerűsége, folyamatos 

tananyagfrissítés szükségessége 

 Az oktatók publikációs tevékenysége, elsősorban a nagy óraterhelésű ve-

zető oktatóké 

 Csökkenő hallgatói létszám, alacsony diplomaszerzési arány, különösen 

a levelező képzésben 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

Az Edutus Főiskola a tatabányai székhelyén és a budapesti telephelyén magyar 

nyelven folytat teljes idejű nappali és részidejű képzést a kereskedelem és mar-

keting alapszakon. A szak tanterve megfelel a KKK-nak, a szakma protokolljá-

nak, a MAB elvárásainak. A 7 félév teljesítése során az előírt 180+30 kredit 

megszerzése teljesül. Az intézmény nappali képzésén 2160 óra a képzési terhe-

lés, a levelező képzésben a felkínált kontaktórák száma 696. A szakon két spe-

cializáció – e-kereskedelem; marketingkommunikáció – közötti választást is fel-

kínálnak a hallgatók számára, bár az önértékelésben jelzik, ez akkor lehetséges, 

amennyiben megfelelő csoportlétszám biztosítható. Miután a szak a főiskolán 

meglehetősen mérsékelt hallgatói létszám mellett kerül szervezésre, végiggon-

dolandó a specializációk változatlan kínálata.  
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Az elvárt kompetenciák elsajátítása a vizsgált dokumentumok alapján teljesül. 

A tananyagok meglehetősen korszerűek, a tantárgyleírásokat áttekintve mégis 

javasolható a folyamatos frissítés, a kiadott irodalmak oldalszámainak megha-

tározása is, nem csupán egy adott könyv paramétereinek megadása, hiszen így 

aránytalanul nagy lehet a hallgatói terhelés. 

Sikeresen törekednek a főiskola oktatói saját fejlesztésű anyagok készítésére is, 

többek között a kor új módszereinek felhasználásával. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Kandikó József és a specializációfelelősök (Géró Imre, 

Bernschütz Mária) szakmai megfelelősége, szakmai teljesítménye bizonyít-

ható, országos szakmai láthatóságuk megfelelő, bár elsősorban publikációkkal 

ez még fejleszthető. A szakfelelős a szakon egy kurzust oktat, a specializáció-

felelősök jelentős mértékben veszik ki részüket a szak, az adott szakirány kép-

zéséből. A szakfelelős nem tesz eleget a MAB előírásának, amely szerint „a 

szakfelelős a szakindítás időpontjától számítva egy képzési ciklus befejezéséig 

70. életévét nem tölti be.” 

Az oktatói kör szakmai kompetenciája bizonyítottnak tűnik, megfelelő az 

AT/AE/V oktatók aránya. A képzésben felkínált 48 tantárgyból 41 felvétele 

kötelező, mindezeket 40 oktató oktatja. A szak oktatói meglehetősen magas heti 

óraszámokat teljesítenek. A szak oktatóinak egy része pedig az átlagot megha-

ladó óraterheléssel rendelkezik, ami az oktatóktól elvárt egyéb teljesítmények, 

pl. a rendszeres publikálás megvalósítását gátolja. A kiemelt terhelésű oktatók 

esetleges kiesése komoly helyettesítési gondokat okozhat. 

Tudományos háttér 

A komoly óraterheléssel rendelkező vezető oktatók esetében a tudományos ku-

tatások háttérbe szorulnak, a publikációs aktivitás nem feltétlenül éri el a szük-

séges mértéket. Más oktatók az elvárt mértékű tudományos tevékenységet fel-

mutatják. 

A tanszék oktatói közül többen az MTA különféle al- és szakbizottságainak 

tagjai, szakmai kapcsolatot több hazai és külföldi egyetemmel, főiskolával tar-

tanak fenn. Kifejezetten kutatói műhelyt, meghatározott témákra szervezett ku-

tatócsoportokat kevéssé működtet a főiskola, egy ilyen műhelyt (HÉLIA) ne-

vesítenek. 

Infrastrukturális feltételek 

A két képzési helyszín infrastrukturális feltételei alapvetően eltérőek. 

A tatabányai helyszín nagyvonalúan felszerelt, és bőséges oktatási terekkel, 

nagy területű könyvtárral rendelkezik, mind az internetes keresést lehetővé tevő 
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számítógépes asztalokkal, mind a hagyományos olvasást-tanulást szolgáló asz-

talokkal rendelkezik. A könyvtár megfelelően berendezett és ellátott, szak-

könyvállománya kielégítő, emellett az általános művelődést is szolgálja. A 

nyitvatartási rend, illetve a személyzet rugalmassága segíti, hogy a hallgatók 

igénybe tudják venni a könyvtár szolgáltatásait. Az állomány biztonságos vé-

delme megoldott. Több tanterem az ún. webináriumi felvételek készítésére al-

kalmas technikával is felszerelt. Ez a technika korszerű, és mind az oktató, mind 

a hallgatók számára új tanítási/tanulási módszereket tesz lehetővé. A hallgatók 

egyértelműen pozitívnak találták ezt a módszert, ami az előadások és szeminá-

riumok felvételével, rögzítésével és rendszerezésével új dimenziót ad az okta-

tásnak. Különösen a részidejű, levelező hallgatók számára nyújt kedvező lehe-

tőséget az előadások weben történő otthoni egyidejű követése és a bekapcsoló-

dás lehetősége, illetve a többszöri utólagos visszahallgatás lehetősége. 

A budapesti helyszín néhány év alatt több költözésen esett át. Szembetűnő a 

zsúfoltság. Kritikusnak az oktatók elhelyezését lehet értékelni, a zsúfolt szobák 

kevéssé alkalmasak a szakmai konzultációkra, beszélgetésekre, órai felkészü-

lésre. A rendelkezésre álló irodák és tantermek jól felszereltek, itt is megtalál-

hatók a webináriumi berendezések. Szükség esetén lehetőség van az épületben 

lévő, más szervezetekhez tartozó termek használatára, például az Auditorium 

Maximum bérlésére. A budapesti hallgatóknak hozzáférésük van az azonos 

épületben levő Általános Vállalkozási Főiskola (ÁVF) 40 ezer kötetes könyv-

árához, ahol az Edutus 2000, a képzéshez szükséges könyvet helyezett el. A 

könyvtár állománya továbbfejlesztésre szorul, még akkor is, ha (az IBS-be be-

olvadt, és e képzési helyszínen a képzést kifuttató) ÁVF könyvtárát a jövőben 

is használhatják. A hallgatók véleménye szerint a nyitvatartási rend megnehe-

zíti a könyvtár igénybevételét még a nappali tagozatos hallgatók számára is. 

Számos tankönyv, példatár e-book formában érhető el. 

A hallgatók véleménye szerint a budapesti helyszínen a számítógépek lassúak 

és elavultak. Bizonyos szakmaspecifikus szoftverek elérhetőségét hiányolták a 

végzett és a tudásuk gyakorlati hasznosíthatóságának tapasztalatával rendel-

kező hallgatók. Különösen a más intézményből átjött hallgatók hangsúlyozták 

a főiskolának azt az előnyét, hogy az ügyintézés hallgatóbarát. 

Rendelkezésre áll még az Edutus Rendezvényközpont Falk Miksa utcai épülete 

szakmai események megtartására.  

A képzési létszám és kapacitás 

A vizsgált 2009/10-2014/15 közötti időszakban a tatabányai képzés tervezett 

éves felvételi keretszáma folyamatosan változott. A teljes idejű képzésben 100, 

80, 60, 80, 110, 90 hallgató felvételét tervezték évente, a részidejű képzésben 

115, 65, 60, 80, 95, 80 hallgatóét. A budapesti képzés tervezett éves felvételi 

keretszámai kevesebb változáson estek át. A teljes idejű képzésben 100, 60, 
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majd folyamatosan 120 hallgató felvételét tervezték, a részidejű képzésben 115, 

70, majd ugyancsak 120 hallgatóét.  

A vizsgált időszak alatt jellemzően nem tudta a főiskola a felvételi keretét be-

tölteni egyik képzőhelyen és egyik képzési formában sem. Folyamatos volt az 

összes jelentkezések és az első helyes jelentkezések számának csökkenése is. 

A hallgatói létszám folyamatos csökkenése komolyabb mértékben érintette a 

tatabányai székhelyű képzéseket, bár a budapesti tervezett kapacitásokat sem 

tudja elérni az aktív hallgatói létszám. Ilyen módon az intézmény személyi és 

tárgyi kapacitása elegendőnek mutatkozik a hallgatói létszám és a szak működ-

tetésével kapcsolatos feladatok kezelésére. Tatabánya esetében feltűnő, hogy 

jóval komolyabb létszámot is tudna a képzési hely fogadni. Amennyiben nö-

vekvő hallgatói létszám jelenne meg az elkövetkezendő években, akkor a szűk 

kapacitás inkább az oktatói erőforrás oldaláról jelentkezne. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A kurzusok tervezése, megvalósítása illeszkedik a szakmai sztenderdekhez, 

nagyrészt jól strukturált a tudásátadás előadások és gyakorlatok tekintetében. 

Miután viszonylag kis csoportok alkotják a szakon tanulók közösségét, így az 

oktatás jellege akkor is inkább interaktív, ha egyébként előadásról van szó. A 

kis csoportlétszámok akár az egyéni fejlesztéseket is lehetővé teszik. Meglehe-

tősen sok új, a mai korra reagáló oktatási módszert, feladatsort dolgoztak ki a 

főiskola munkatársai. A webinárium elsősorban a távolság és az idő problémá-

jából adódó megoldási lehetőséget célozza főképp a levelező képzésben részt 

vevő hallgatók esetében, ennek segítségével vizsgára való készüléskor is újra-

nézhetők előadások. Különféle tárgyak keretében sor kerül a blogírástól a 

gamification alkalmazásáig sokféle figyelemfelkeltő, korszerű feladat megol-

dására. 

Miután a hallgatók jelentős részének a nyelvtudása kívánni valókat hagy maga 

után, az idegen nyelvű szakirodalom olvasásának elvárása sem teljes körű. Vi-

szont számos meglehetősen jó, gyakorlati képzést támogató módszert alkal-

maznak a képzés során, például esettanulmány feldolgozást, internetes vállalati 

elemzéseket. A hallgatói projektek készíttetése is bevett eljárás. 

Értékelés és ellenőrzés 

Az egyes tárgyak félévenkénti megoszlása, azok számonkérési rendszere meg-

felelő, ajánlható azonban, hogy bizonyos 3 kredites tárgyakat gondoljanak vé-

gig, hiszen ezzel a kollokviumi vizsgák számát is növelik.  

A gyakorlati ismeretek és a szakmai gyakorlat értékelése megfelelő módon tör-

ténik, a szakdolgozati témaválasztás gyakorlata bejáratott rendszerű.  



kereskedelem és marketing 

alapképzés 

43 

A záróvizsga szabályozásában rögzítik a kreditek teljesítésének és a diploma-

munka határidőre történő beadásának előfeltételét. A diplomamunka követel-

ményei megfelelő módon transzparensek a hallgatók számára. A két speciali-

záció témái körülbelül azonos arányban jelennek meg a szakdolgozatírók mun-

káiban. Négy konzultációt írnak elő, valamint azt, hogy mind a belső, mind a 

külső bíráló védésre bocsáthatónak minősítse a szakdolgozatot. A védés mellett 

záróvizsga tételeket is előírnak. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A vizsgált időszakban Tatabányán nappali képzésre 130 hallgatót (42, 17, 36, 

17, 15, 3) vettek fel, részidejű képzésre 159 hallgatót (41, 27, 51, 14, 10, 16). 

A budapesti nappali képzésre 287 hallgató (65, 42, 105, 38, 14, 23) nyert fel-

vételt, a részidejű képzésre 303 hallgató (54, 46, 103, 55, 18, 27).  

Az utóbbi évek csökkenő hallgatói létszámadatai elgondolkodtatóak, hiszen a 

tatabányai székhely esetében 20 fő alatti nappali csoportok indultak. A levelező 

képzésre ugyanez a mérsékelt számadat jellemző, különösen alacsony a 2013-

2014-es tanév csoportszáma. Valamivel magasabb a budapesti nappali és rész-

idejű képzéses csoportszám/évfolyamszám. 

Tatabányán a vizsgált időszakban nappali képzésben 80, levelező képzésben 40 

diplomát adtak ki. Budapesten a nappali képzésben 111, levelező képzésben 59 

diploma kiadására került sor. 

A lemorzsolódás mértéke a levelező képzésben résztvevők esetében meglehe-

tősen magas, 30% körüli, a nappali tagozaton 10-20% közötti. A lemorzsolódás 

egy részét kevéssé lehet megakadályozni. A felvett hallgatók jelentős része nem 

az elvárt ütemben haladt, sőt a nyelvtudás hiányának következtében diplomá-

hoz sem tudtak jutni. A vizsgált években nyelvvizsgahiány miatt a záróvizsga 

után – eltérő mértékben, de – 50-75% nem tudott diplomát szerezni. A nappali 

képzésben résztvevők körülbelül 40%-a rendelkezett nyelvvizsgával a belépés-

kor. Ezek a számok utalnak arra, hogy már a képzésbe kerülő hallgatók nyelv-

ismerete sem megfelelő, és hiába próbálnak a képzés során segíteni, mindez 

nem elegendő az előírt feltételek teljesítéséhez. 

A hallgatók mesterképzésre való felkészítése kevéssé eredményes, mindez 

azonban elsősorban a beérkező hallgatók motiváltságának és a gazdasági-társa-

dalmi körülmények alakulásának következménye. Az önálló kutatásokhoz 

megfelelő segítséget kapnak a hallgatók, bevonják őket a TDK munkába, a 

szakkollégiumi élet is intenzív. Különféle ösztöndíjakkal, hallgatói versenye-

ken való részvétel segítésével is támogatják a tehetséges hallgatókat. 

A főiskolán végzettek elhelyezkedése kötődik a kötelező szakmai gyakorlati 

helyhez, így a hallgatók kb. fele főállású munkaviszonnyal rendelkezett már az 

abszolutórium megszerzésekor. A hallgatók elsősorban a kkv szektorban talál-

ják meg munkájukat.  
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3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakért a Kereskedelem és Marketing Tanszék oktatói gárdája felelős, az ok-

tatók intenzív kapcsolatot a tanszéken belül építenek ki, de együttműködésre 

nyitottak más tanszékek oktatói, kutatói irányába is. A szak felelőse a főiskola 

korábbi rektora, a marketing szakma elismert vezéregyénisége, aki a szakot 

érintő oktatási kérdésekben megfelelő önállósággal képviseli a képzés színvo-

nalas megvalósítását. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A főiskolán a minőségirányítási tevékenységet intézményi szinten szervezik, 

minden szakra egységesen alkalmazzák. A Minőségirányítási Bizottság a Sze-

nátus állandó bizottsága, melynek feladatait az ügyrendje részletesen szabá-

lyozza. Az operatív feladatok ellátását a Minőségirányítási Iroda végzi. A Ke-

reskedelem és Marketing Tanszék a főiskola más szervezeti egységeihez ha-

sonlóan éves önértékeléseket és minőségfejlesztési programokat készít. A hall-

gatói megkérdezések is rendszeresek, így nem csupán oktatói, hanem hallgatói 

elégedettséget is monitorizálnak.  

A kereskedelem és marketing alapszakon végzettek véleményéről 2011-től 

évente készül kutatás, miután a Főiskola a DPR-t 2010-ben bevezette. A meg-

kérdezések alapján a hallgatók értékelték a kapott elméleti képzés színvonalát, 

a gyakorlatorientált képzést és az oktatók kiemelkedő szakmai tapasztalatát. 

A kereskedelem és marketing szak 2007. évi akkreditációja és a 2013-as intéz-

ményi akkreditáció kapcsán megfogalmazódott MAB javaslatok jelentős ré-

szére ugyan reagált az intézmény, mégis a jelenlegi ajánlások kísértetiesen ha-

sonlóak a korábbiakhoz, vagyis nem sikerült teljes mértékben megoldani a mű-

ködésben tapasztalt hiányosságokat. Mindez nem akadálya az akkreditációnak, 

de a továbbfejlődés irányát mégis kijelöli.  

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

Az önértékelés kritikus, de reális képet rajzolt a kereskedelem és marketing 

szaknak a főiskolán történő működtetésével kapcsolatosan. A külső feltételek 

nevesítésével egyetértve kiemelhető, hogy az önértékelés készítői széleskörű 

rálátással rendelkeznek a mai szakmai világra. Különösen fontos annak a meg-

állapítása, hogy a képzésbe kerülő hallgatók hozott felkészültsége, mutatott 

motiváltsága meglehetősen alacsony szintű. Az erősségek esetében a kis lét-

szám miatti interaktivitást, a digitális és online elérhető tananyagok segítő ha-

tását emelték ki. Gyengeség az oktatók hazai és nemzetközi mérsékelt látható-

sága, az Edutus név korlátozott ismertsége. Fejlesztési lehetőségek találhatók a 

további digitális tananyagok készítésében, illetve a duális képzés irányába való 
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elmozdulásban. Veszélyeket fogalmaztak meg az önértékelésben a képzőhelyek 

közötti verseny további fokozódása, illetve a marketingesek iránti kereslet 

csökkenése kapcsán. 

Kitörési pontokat is megfogalmaztak: egyrészt az online kommunikáció to-

vábbi és fokozott alkalmazását az oktatásban, másrészt a szakmai oktatási 

munka még nagyobb mértékű személyre szabottságát. Célként fogalmazódott 

meg az alkalmazott tudományok egyetemévé való válás. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Életkori korlát miatt új szakfelelős megnevezése szükséges. 

2. A szak több képzési helyszínen és képzési formában való működése a jelen 

hallgatói számok mellett elgondolkodtató. Fontos lenne a szak sajátossá-

gait megfelelően kiemelve kommunikálni a felvételizőknek azokat az elő-

nyöket, amelyeket ez a főiskola képes a felvetteknek nyújtani. A hallgatói 

létszám növelése nem egyszerű feladat Budapesten az éles versenyhely-

zetben, de Tatabányán sem, ahol viszont korlátozott érdeklődést lehet ta-

pasztalni. Mindezek a költségtérítéses képzés megjelenésével váltak mar-

káns jellemzővé. 

3. Megfontolásra ajánlható a specializációk működtetésének meggondolása 

a korlátozott hallgatói létszám miatt. 

4. Az oktatói kar leterheltsége meglehetősen komoly mértékű, akadályozza a 

tudományos kutatásokat, publikációkat. Még esetleges hiányzásokra sem 

tud a jelenlegi létszám rugalmasan reagálni, több oktató terhelése a telje-

sítési határon mozog. Ezt a tananyagfrissítés is megsínyli. 
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Edutus Főiskola (Székelyudvarhely) 

Székelyudvarhely, Románia 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

kereskedelem és marketing  

alapképzési szak 

e-kereskedelem; marketingkom-

munikáció 

specializációk 

 

működő képzés értékelése:  

2007/10/XI/1. sz. MAB határozat 

(a Modern Üzleti Tudományok Fő-

iskoláján) 

2016/1/VII/3/54. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig  
történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó kö-

vető (monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 A tantárgyakhoz kapcsolódó szakirodalmak korszerűsége, folyamatos 

tananyagfrissítés szükségessége 

 Az oktatók publikációs tevékenysége, elsősorban a nagy óraterhelésű ve-

zető oktatóké 

 Csökkenő hallgatói létszám, alacsony diplomaszerzési arány, különösen 

a levelező képzésben 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A kereskedelem és marketing alapszakon az Edutus Főiskola magyar nyelvű 

teljes idejű nappali és részidejű, levelező munkarendű képzést folytat a tatabá-

nyai székhelyén kívül, Székelyudvarhelyen, az Edutus Főiskola Székelyudvar-

helyi Képzési Központjában (MÜTF Oktatási Központ).  

A tanterv megfelel a KKK-nak, a szakma protokolljának, a MAB elvárásainak. 

A székhelyen kívüli képzés az Edutus Főiskola magyarországi képzésének le-

képezése. A hét félév teljesítése során az előírt 180+30 kredit megszerzése tel-

jesül. A nappali képzésben 2160 óra a képzési terhelés, a levelező képzésben a 

felkínált kontaktórák száma 696. A nappali tagozaton az e-kereskedelem speci-

alizáció választható, a levelező képzésen mindkét – e-kereskedelem, marketing-

kommunikáció – specializáció választására van lehetőség.  
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Az önértékelésben kiemelik, hogy a Képzési Központ minden olyan kompeten-

cia kialakítására lehetőséget biztosít, ami az anyaintézményben is adott (számí-

tástechnikai ismeretek, nyelvi ismeretek, csoportmunka, prezentációs készség, 

tárgyalástechnika, vitakészség stb.), továbbá a hallgatók a helyi tudást, szakmai 

fogásokat is elsajátíthatják, ami versenyképesebbé, eredményesebbé teszi őket 

a munkaerőpiacon. Az elvárt kompetenciák elsajátítása a vizsgált dokumentu-

mok alapján teljesül.  

A tananyagok meglehetősen korszerűek, javasolható azonban azok folyamatos 

frissítése. Sikeresen törekednek az anyaintézmény oktatói saját fejlesztésű 

anyagok készítésére, amelyek alkalmazására a kihelyezett képzésben is sor ke-

rül. A kifejezetten romániai specifikációval bíró tantárgyak esetében a kihelye-

zett tagozat helyi oktatói saját fejlesztésű oktatási anyagokat állítottak össze, 

például a számvitel, a jog vagy az adótan esetében. Ezen anyagok nyomtatott 

és elektronikus formában elérhetőek a hallgatók számára. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Kandikó József és a specializációfelelősök (Géró Imre, Bernschütz 

Mária) szakmai megfelelősége, szakmai teljesítménye bizonyítható, országos 

szakmai láthatóságuk megfelelő, bár elsősorban publikációkkal ez még fejleszt-

hető. A szakfelelős a szakon ugyan csak egy kurzust oktat, folyamatos jelenlété-

vel mégis a képzés motorja. Nem csupán a képzés színvonalára ügyel, hanem a 

szakdolgozatok mentorálásával is hozzájárul a székelyudvarhelyi képzésben 

megszerzett diploma értékének bizonyításához. A szakfelelős nem tesz eleget a 

MAB előírásának, amely szerint „a szakfelelős a szakindítás időpontjától szá-

mítva egy képzési ciklus befejezéséig 70. életévét nem tölti be.” 

A képzés helyi felelősei a képzési központ ügyvezető igazgatója, Geréb László 

PhD, szakterületének elismert képviselője és Ilyés Ferenc tanulmányi és mar-

ketingigazgató, aki a PhD fokozat megszerzésének kapujában áll. 

Az oktatói kör szakmai kompetenciája bizonyítottnak tűnik, megfelelő az 

AT/AE/V oktatók aránya. A székelyudvarhelyi kihelyezett tagozaton az oktatás 

minden tárgyának felelőse ugyanaz a személy, aki az anyaintézményben a tárgy-

felelős. A kis óraszámú, többnyire specifikus és új tantárgyak esetében a magyar-

országi oktatók koncentrált formában, egy félévben 2-3 kiutazással tartják meg 

az órákat. A tárgyak többsége a székelyudvarhelyi kihelyezett képzésben helyi, 

megbízásos státusú oktatók bevonásával zajlik. A helyi oktatók a képzés elköte-

lezett képviselői, akik az adott szakterületen dolgoznak, a szakterület elismert 

szakértői, az órákon a saját munkahelyükről hozott példákat is be tudják mutatni, 

így az oktatás gyakorlatorientálttá tud válni. A helyi oktatók biztosítják azt is, 

hogy az egyes tárgyak esetében a szakma romániai specifikumai is bemutatásra 

kerüljenek. A székelyudvarhelyi képzés sikerét a lelkes oktatói gárda munkája is 

adja, akik a tárgyfelelős magyarországi kollégák támogatását is élvezik. 
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Tudományos háttér 

A krediteket biztosító magyarországi, komoly óraterheléssel rendelkező vezető 

oktatók esetében a tudományos kutatások háttérbe szorulnak, a publikációs ak-

tivitás nem feltétlenül éri el a szükséges mértéket. Más oktatók az elvárt mér-

tékű tudományos tevékenységet felmutatják. 

A helyi kollégák publikációs tevékenysége kevéssé jellemző. A kihelyezett ta-

gozat számára a 2014/2015-ös tanév legnagyobb tudományos rendezvénye a 

„Turizmus a régiófejlesztés szolgálatában” elnevezésű nemzetközi konferencia 

volt, amelynek keretei közt 62 előadó tartott előadásokat hét különböző hely-

színen. Ezen konferencia szakmai tudományos kiadványának a szerkesztése fo-

lyamatban van, megjelenése ez év októberére várható. 

Infrastrukturális feltételek 

A képzési feltételek jó színvonalon biztosítottak. A MÜTF Oktatási Központ a 

Székelyudvarhelyért Alapítvány tulajdonában levő modern, 7 éves ingatlanban 

működik. (A négyszintes, szintenként 200nm-es épületben nincs lift, a több-

szintes közhasználatú építmény magyarországi építési követelményeinek nem 

felelne meg.) A könyvtár közel 10.000 kötetet tartalmaz, amelyek nagy része 

szakkönyv. A tananyaggal való ellátottság, az irodalomhoz történő hozzáférés 

biztosított, a közgazdász képzés más infrastrukturális feltételeivel (terem, pro-

jektor stb.) együtt. 

A könyvtár könyvállományának frissítése, idegen nyelvű irodalmakkal való 

feltöltése folyamatos feladat. 

A képzési létszám és kapacitás 

A vizsgált 2009/10-2014/15 közötti időszakban a tervezett éves felvételi keret-

szám a nappali tagozaton 50-ről 60-ra emelkedett, majd 15-re csökkent; a leve-

lező tagozaton hasonlóan 50-ről 60-ra emelkedett, majd 35-re csökkent.  

A vizsgált időszak alatt jellemzően nem tudta a főiskola a felvételi keretét be-

tölteni egyik képzési formában sem. A képzési kapacitásokhoz mérten változó 

felvételi számok oka számos tényezőre vezethető vissza: a gazdasági válságra, 

ami miatt a képzést választó célpiac tagjainak megszűnt a munkahelye, és nem 

tudta továbbtanulását finanszírozni, a felsőoktatásban jelentkező túlkínálatra, a 

demográfiai csökkenésre stb. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A kurzusok tervezése, megvalósítása illeszkedik a szakmai sztenderdekhez, 

nagyrészt jól strukturált a tudásátadás előadások és gyakorlatok tekintetében. 

Miután viszonylag kis csoportok alkotják a szakon tanulók közösségét, így az 
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oktatás jellege akkor is interaktív, ha egyébként előadásról van szó. A kis cso-

portlétszámok akár az egyéni fejlesztéseket is lehetővé teszik. 

Miután a hallgatók jelentős részének a nyelvtudása kívánni valókat hagy maga 

után, az idegen nyelvű szakirodalom olvasásának elvárása sem teljes körű.  

Nagy figyelem irányul viszont a gyakorlati képzésre. Ezt megkönnyíti, hogy a 

helyi oktatók nagy része főállásban az általa oktatott szakmában dolgozik. A 

képzés szerves része a gyakorlati félév, amikor is a hallgatók egy-egy vállalat-

nál próbálják a gyakorlatban is alkalmazni a képzés elméleti részeit. Ebben a 

munkában nagy segítséget jelent a kihelyezett tagozat számos vállalkozói kap-

csolata, hiszen ezen a kapcsolati rendszeren keresztül könnyen és hasznosan 

lehet a hallgatókat elhelyezni a helyi vállalkozásoknál. 

Értékelés és ellenőrzés 

Az egyes tárgyak félévenkénti megoszlása, azok számonkérési rendszere meg-

felelő, ajánlható azonban, hogy bizonyos 3 kredites tárgyak átalakítását gon-

doljanak végig, hiszen ezzel a kollokviumi vizsgák számát is csökkenthetnék.  

A székelyudvarhelyi kihelyezett képzés esetében a hallgatók tudásának az érté-

kelése és ellenőrzése az anyaintézmény magyarországi képzésein elvárt formá-

ban történik. A tantárgyi vizsgafeladatokat és javítókulcsokat, tételsorokat a 

magyarországi tárgyfelelős küldi meg. Sok esetben magát a vizsgát is ő tartja. 

A szakmai szigorlatok mindig valamelyik magyarországi tárgyfelelős tanár el-

nökletével zajlanak. 

A záróvizsgák követelményeit a főiskolai TVSZ-ben rögzítették. A záróvizs-

gára bocsátás feltételei a szak KKK-ban előírt és a tantervben meghatározott 

kreditek teljesítése, valamint a diplomamunka határidőre való beadása. A dip-

lomamunka tartalmi és formai követelményeit a saját szakterületén a szakot 

gondozó Kereskedelem és Marketing Tanszék az elmúlt években részletesen 

kidolgozta. A záróvizsga két részből áll: először a hallgatók a diplomamunká-

jukat prezentálják, majd az előre megadott záróvizsga tételek közül kell egyet 

kidolgozni és elmondani a záróvizsga bizottság előtt.  

A székelyudvarhelyi kihelyezett képzés sajátossága, hogy a hallgatók által el-

készített diplomamunkák helyi, székelyföldi témákat dolgoznak fel, azok Szé-

kelyföld gazdasági fejlődésének esettanulmányai. A diplomamunka elkészíté-

séhez helyi konzulenst is választhat a hallgató, aki segíteni tud a hallgatónak a 

téma romániai specifikumait is beépíteni. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

Nappali tagozatra 137 hallgatót vettek fel (19, 16, 61, 29, 12, 0), és 93 diplomát 

adtak ki, a 2014-2015-ös tanévben már nem volt nappali tagozatos hallgató a 

rendszerben. Levelező tagozatra 205-en nyertek felvételt (47, 52, 23, 29, 28, 

26), közülük mindössze 10-en kaptak diplomát. A 2013/14-es tanévben 73 aktív 
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levelező hallgatót tartottak nyilván. A felvett hallgatók jelentős része nem tu-

dott a meghirdetett mintatanterv szerint haladni, illetve nyelvvizsga hiányában 

hosszú ideje nem képes főiskolai oklevelet szerezni. A kiadott diplomák száma 

a levelező képzésben kifejezetten alacsony arányú, a lemorzsolódás mértéke 

meglehetősen magas.  

Helyi sajátosságként jelenik meg a román nyelv ismeretének szükségessége, a 

KKK-ban kimeneti követelményként szereplő idegennyelv-ismeret ezen túl ér-

tendő. A gyakorlati élet ugyanis bebizonyította, hogy amennyiben a végzett 

hallgatók nem beszélik az állam hivatalos nyelvét, nem tudnak helyben érvé-

nyesülni, nagy valószínűséggel más országban fognak munkát keresni, ami épp 

a kihelyezett tagozat küldetése ellen szól. Ezért – az angolnyelv-oktatás mellett 

– 2012-től (miután a román nyelvből tett érettségit egy magyar kormányzati 

rendelkezés nyomán már nem fogadhatták el) a hallgatók általános és szakmai 

román nyelvképzésben vesznek részt. Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy ezzel 

együtt sem tudnak két nyelvvizsgát letenni, ezért ugrott meg a nyelvvizsga hi-

ánya miatt ki nem adott diplomák száma és aránya. 

A jelentkezők között az elmúlt években nagyobb érdeklődés mutatkozott a le-

velező tagozat iránt, amit legtöbb esetben az igazol, hogy a jelentkezők több 

mint fele már a beiratkozáskor munkahellyel rendelkezik. Ezért is fontos, hogy 

egyes tárgyakból elektronikus tananyagot kapnak kézbe, illetve az előadókkal 

elektronikus formában is tartják a kapcsolatot (e-mail, Skype). 

A Képzési Központ különféle vállalati ösztöndíjakkal, illetve saját forrásból is 

próbálja támogatni a hallgatókat. Támogatják a kiemelkedő eredménnyel telje-

sítő hallgatók tudományos diákköri versenyeken, szakmai versenyeken való 

részvételét, kutatási és szakmai munkákba való bevonásukat. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakért a Kereskedelem és Marketing Tanszék oktatói gárdája felelős, az ok-

tatók intenzív kapcsolatot a tanszéken belül építenek ki, de együttműködésre 

nyitottak más tanszékek oktatói, kutatói irányába is. A szak felelőse a főiskola 

korábbi rektora, a marketing szakma elismert vezéregyénisége, aki a szakot 

érintő oktatási kérdésekben megfelelő önállósággal képviseli a képzés színvo-

nalas megvalósítását. 

A képzés helyi menedzselésében és a hallgatók toborzásában aktívan közremű-

ködik az Oktatási Központ, amelynek a vezetése folyamatos visszajelzéseket 

kap a munkaerőpiac igényeiről.  

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A főiskolán a minőségirányítási tevékenységet intézményi szinten szervezik, 
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minden szakra egységesen alkalmazzák. A Minőségirányítási Bizottság a Sze-

nátus állandó bizottsága, melynek feladatait ügyrendje részletesen szabályozza. 

Operatív feladatok ellátását a Minőségirányítási Iroda végzi.  

A székelyudvarhelyi kihelyezett tagozaton az oktatási minőségbiztosítás érde-

kében a Tanulmányi Osztály minden tanévben hallgatói megkérdezéssel okta-

tói értékelést készít. A kérdőív az oktatók szakmai és pedagógiai felkészültsé-

gét méri. Az értékelt oktatók 3,50 és 4,90 között teljesítenek. Az átlag alatti 

eredményeket mutató oktatók lecserélésre kerülnek. 

A MÜTF Oktatási Központ minőségfejlesztési tevékenységét is elismerte 

2013-ban a Magyar Termék Nagydíj Régiók Díja. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

Az önértékelés kritikus, de reális képet rajzolt a kereskedelem és marketing sza-

kon folyó képzésről. A külső feltételek terén fontos annak a megállapítása, hogy 

a romániai középiskolai oktatási rendszer hiányosságai negatívan hatnak a fel-

sőoktatási rendszerre. Az erősségek esetében a helyi igényeknek megfelelő 

szakemberképzést emelték ki. Gyengeségük a magas lemorzsolódási arány, a 

nyelvtudás hiánya. Fejlesztési lehetőségek találhatók az internetes kereskede-

lem speciális elméleti és gyakorlati hátterének oktatásában. Veszélyként fogal-

mazódott meg az önértékelésben, hogy csökken a népesség Székelyföldön, va-

lamint hogy erősödik a migráció, így szűkül a célpiac. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Életkori korlát miatt új szakfelelős megnevezése szükséges. 

2. Megfontolásra ajánlható az alacsony kreditszámú tárgyak átalakítása. 

3. Szükséges lenne a hallgatókat friss kutatási eredmények megismertetésé-

hez segíteni, ez könyvtári adatbázisokhoz való hozzáférés biztosításával 

lenne lehetséges. 

4. Tekintettel arra, hogy a hallgatók nagyrészt kkv cégeknél helyezkednek el, 

ott dolgoznak, erre reagálhatna a tárgykínálat is, pl. kisvállalati marketing 

oktatásával. 

5. A végzett hallgatókkal való informális kapcsolattartáson túl érdemes lenne 

bevezetni a diplomás pályakövetési rendszert. 
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Kaposvári Egyetem  

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

kereskedelem és marketing  

alapképzési szak 

élelmiszermarketing; regionális  

specializációk 

 

 

szakindítási MAB határozat: 

2010/9/VII/4.  

2016/1/VII/3/6. sz. MAB HATÁROZAT 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő  
(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 A specializációk kreditértéke nem éri el a KKK-ban meghatározott 27 

kreditet. 

 Egyetlen végzett évfolyam ismeretében nem értékelhető megfelelően a 

képzés eredményessége; bemutatandók a záróvizsgát tett, illetve a dip-

lomát kapott hallgatók számadatai. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán teljes idejű nappali és rész-

idejű, levelező képzés folyik a kereskedelem és marketing alapszakon, magyar 

nyelven. A tanterv nagyrészt megfelel a KKK-nak, a szakma protokolljának, a 

MAB elvárásainak. A tantárgyak száma azonban indokolatlanul nagy: 49. Sok 

(24) az alacsony (2-3) kreditpont értékű tantárgy. Az egyetemen jelenleg van 

folyamatban a szakok önköltségének megállapítása, és ez minden bizonnyal 

tantervi módosításokat is fog generálni. A két specializáció azonos kreditértéke 

eltérő óraszámokat takar. A specializációk kreditértéke (17) nem éri el KKK-

ban a specializációhoz rendelhető minimálisan 27 kreditértéket. 

Az elmélet és a gyakorlat óraszáma a nappali tagozaton jóval meghaladja a 

KKK által minimálisan előírt 1800 órát, és nagyjából fele-fele arányban oszlik 



kereskedelem és marketing 

alapképzés 

53 

meg az előadások és gyakorlatok között. A levelező tagozaton (ahol az óraszám 

30%-kal haladja meg a szükséges minimumot) az előadás: gyakorlat arány a 

nappalinál sokkal kedvezőtlenebb, csaknem 4:1, ami nem fedi le a követelmé-

nyeket, viszont a kis hallgatói létszám miatt az előadások is gyakorlati jelle-

gűek. A gyakorlati jellegű tárgyak esetén inkább megfigyelhető a tananyagok 

folyamatos változtatása, aktualizálása, ami a felhasznált szakirodalom frisses-

ségében is megnyilvánul. 

Az elvárt kompetenciák elsajátíttatása az önértékelésben leírtak alapján az el-

várásoknak megfelelő. 

A szakon a hallgatók választhatnak az élelmiszermarketing és a regionális spe-

cializációk közül, de a szakon meglehetősen mérsékelt hallgatói létszám miatt 

végiggondolandó a specializációk változatlan kínálata. Az oktatók publikációi 

alapján a szakot jegyző Marketing és Kereskedelem Tanszék oktatóinak kom-

petenciája inkább az élelmiszermarketing területen van. 

A tananyagok meglehetősen korszerűek, a tantárgyleírásokat áttekintve mégis 

javasolható a folyamatos frissítés és a kiadott irodalmak oldalszámainak meg-

határozása is. A szakot jegyző tanszék saját kiadású könyvei elsősorban táplál-

kozásmarketing, hazai élelmiszerek témakörökkel foglalkoznak. Az egyes tan-

tárgyak témáinak elmélyítését a tanszék gondozásában megjelenő Élelmiszer, 

táplálkozás és marketing c. folyóirat közleményei is segítik. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, egyben az élelmiszermarketing specializáció felelősének, Szente 

Viktóriának a szakmai megfelelősége, teljesítménye bizonyítható, országos 

szakmai láthatósága a publikációkkal (MTMT-ben 198 közlemény) alátámasz-

tott. Elismert kutató, 2012-ben habilitált, elnyerte az MTA Bolyai János Kuta-

tási Ösztöndíjat és a Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjat is. Az egyetem 

Erasmus képzéseiben marketing tárgyakat oktat angol nyelven, és konzultáció-

kat tart a hallgatóknak. A szakon négy kurzust oktat, az élelmiszermarketing 

specializáció felelőseként is jelentős mértékű munkát végez. A regionális spe-

cializáció felelősének a munkássága is vitathatatlanul jelentős (MTMT-ben 174 

közlemény). A szakon egyetlen specializációs tárgyat oktat. 

A szak oktatásában érintett 48 oktató közül 34 fő rendelkezik PhD/CSc, vala-

mint 2 fő DSc fokozattal, így a tudományos fokozattal rendelkezők aránya 

75%. Az oktatók között 4 egyetemi tanár, 23 egyetemi és 1 főiskolai docens 

van, vagyis az oktatók 60%-a vezető oktatónak tekinthető, még akkor is, ha a 

fő tevékenységi területük nem ezen a szakon van. 

Egyes oktatók heti óraterhelése igen magas: 15,86 sőt 17. Főképp a szakon két 
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marketing tárgy oktatásába bevont, tudományos fokozattal nem rendelkező ta-

nársegéd heti 17 órás terhelése gátolja a rendszeres publikálás megvalósítását. 

Feltűnő a terhelése az élelmiszermarketing specializáció összes (4) tantárgya 

felelősének, szinte egyedül felelős a specializáció működéséért. 

Az oktatói gárda formailag megfelel az akkreditációs elvárásoknak: kompeten-

ciájuk, kutatói területük, tudományos publikációik összhangja a szakkal fő vo-

nalakban megvan, de a publikációs tevékenységük nem teljesen fedi le az ok-

tatott témaköröket. Ezen azzal segítenek, hogy a publikációk általában több-

szerzős alkotások, és legalábbis érintőleges kapcsolatok kimutathatók. Ezen a 

területen feltétlenül erősítésre van szükség. Az oktatók felkészültsége mind-

azonáltal megfelelő, motivációjuk erős. Ezt a hallgatói visszajelzések és az óra-

látogatások is megerősítették. 

A Kaposvári Egyetemen az oktatói generációs probléma nem az elöregedésben, 

hanem a túlzottan fiatal gárda akkreditációs megfelelőségében, kutatási spekt-

rumának szélességében, továbbá oktatói és gyakorlati tapasztalatainak hiányá-

ban van. A szakot is érintette, hogy 2013-ban a szakot létrehozó vezető oktatók 

eltávoztak az egyetemről, és egy fiatal gárdára maradt a szak vezetése és oktatása.   

Tudományos háttér 

A szakot gondozó tanszék profiljában az élelmiszergazdasági marketing jutott 

vezető szerephez, s ez az irányultság napjainkra táplálkozástudományi és mi-

nőségügyi hátteret kapott. Ez a stratégia jól tükrözi a tanszék dolgozóinak főbb 

kutatási területeit, s mindemellett országosan is egyedi, a többi marketing mű-

helytől markánsan elkülönülő pozíciót biztosít számukra. A tanszék főbb kuta-

tási teljesítményei a korábbi tanszékvezető működéséhez kapcsolódnak. Ko-

moly feladat az átalakult tanszéki oktatói gárda számára, hogy a korábbi telje-

sítménymutatókat érdemben tartani tudják.  

Az elmúlt években a tanszéken évi 30-50 publikáció keletkezett, impakt fakto-

ros közlemények írásában is részt vettek a tanszék tagjai. A szak indítása óta 

mintegy tíz hazai és nemzetközi pályázatban működött közre a tanszék. Kiter-

jedt kutatói-szakmai kapcsolati háló épült ki a tanszék körül. 

Infrastrukturális feltételek 

A szak oktatói a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán kiváló feltételek 

között végzik munkájukat. Az infrastrukturális, oktatástechnikai, számítástechni-

kai ellátottság a hazai átlagszínvonal felettinek minősíthető. Külön kiemelendő, 

hogy egy marketing labor is a szak munkatársai és hallgatói rendelkezésére áll. 

A marketing labort nemcsak tanórák keretében, hanem kutatásokhoz, sőt a hall-

gatók számára szakdolgozat íráshoz kapcsolódó vizsgálatokhoz is használják.  

A könyvtári infrastruktúra is kielégítő, adatbázisok, folyóiratok, könyvek kellő 
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számban, illetve speciális elektronikus szolgáltatások állnak rendelkezésre. A 

hallgatók számára idegen nyelvű publikációk is elérhetők.  

A képzési létszám és kapacitás 

A vizsgált időszak alatt jellemzően nem tudta a szak a 30 fős éves tervezett 

felvételi keretét betölteni egyik vizsgált képzési formában sem. A hallgatói lét-

szám lényegesen alatta marad annak, amit az oktatói és tárgyi kapacitások le-

hetővé tennének: a 2011/12-2013/14 közötti vizsgált időszakban nappali kép-

zésre (24, 23, 16) összesen 63 hallgatót vettek fel, a levelező képzésre pedig 

(23, 10, 8) összesen 41 hallgatót. 

A vizsgált időszakban folyamatos volt az összes jelentkezések és az első helyes 

jelentkezések számának csökkenése. Mindez általános problémát jelent, mégis 

a hallgatói létszám folyamatos csökkenése komoly gazdaságossági dilemmákat 

vet fel. A nappali képzésben évente átlagosan 20 körüli a szakra felvettek 

száma, a levelező képzésben pedig inkább 10 körüli. Ezeknek a felvételi szá-

moknak a hátterében több ok is meghúzódik, elsősorban a költségtérítés gon-

dolkodtatja el a kevéssé tehetős régióban élőket. 

Az alacsony hallgatói létszámot tovább terheli a két specializációra való felosz-

tás. Sajnálatos, hogy az alacsony hallgatói létszám alacsony hozott felkészült-

séggel és passzivitással párosul. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A tudásátadás formái közül az alapozó képzésben inkább az előadások, míg a 

szakmai törzsanyagban a gyakorlati képzés dominál. A szak jellegéből adódóan 

szükség van az egyéni hallgatói felkészülésre is több tárgy esetén, ami nemcsak 

a vizsga vagy zárthelyi dolgozat esetén elvárt, hanem terepmunkát, saját kuta-

tások végzését is jelentheti, ilyen tárgyak pl. a marketingkutatás, SZCP marke-

ting, marketingkommunikáció. A gyakorlatokon esettanulmányokat készítenek, 

a feladattól függően csoportosan vagy egyénileg. Ezek sikeres teljesítéséhez az 

oktatók lehetőséget biztosítanak a hallgatói konzultációkra a heti kötelezően 

megadott fogadóórán túl is, illetve elektronikusan elérhetők. A hallgatók méltá-

nyolják, hogy az oktatók a gyakorlati feladatok megoldásához, a zárthelyikre és 

a vizsgadolgozatokra való felkészüléshez tanórán kívül is sok segítséget adnak.  

Viszonylag kis csoportok alkotják a szakon tanulók közösségét, így az oktatás 

jellege akkor is inkább interaktív, ha egyébként előadásról van szó. Jellemző a 

kurzusok egy részére, hogy lehetőleg más karról vagy a karon belül más szak-

ról, elsősorban felsőoktatási szakképzésről áthallgatókkal növelik a csoportok 

létszámát, ami még mindig lehetővé teszi a személyre szabott figyelmet.  
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Az idegennyelv-oktatás elég nagy szerepet kap a képzésben, de a szaktárgyi 

oktatásban – az egyenetlen hallgatói felkészülés miatt – nem jellemző az idegen 

nyelvű források, anyagok használata. A hallgatóknak lehetőségük van külföldi 

képzésekre jelentkezni Erasmus ösztöndíjjal, ez azonban nem jellemző. 

Értékelés és ellenőrzés 

Az alapozó képzésben, ami nagyrészt az első három szemeszterre korlátozódik, 

a kollokviummal záródó elméleti ismeretek oktatása van túlsúlyban. Ezt köve-

tően, a szakmai törzsanyag oktatása során a gyakorlati jeggyel záruló tárgyak 

dominálnak. A kollokviumok és a gyakorlati képzések során is nagy hangsúlyt 

helyeznek a szóbeli beszámolásra, azaz túlnyomórészt szóbeli vizsgákra és ön-

álló kutatás alapján készített prezentációkra számíthatnak a hallgatók. A nagy-

számú tantárgy miatt a számonkérések száma 57, ami félévente majdnem 10 

számonkérést jelent, és ezeknek több mint fele (32) kollokvium, amelyek között 

3 szigorlat is van.  

4 gyakorlati jegy és 1 szigorlat az idegennyelv-oktatás részét képezi, amelyek 

összesen 6 kreditpontot is jelentenek a tantervben, ami a 180 pont tantárgyi 

kreditszám fölött jelenik meg. Ezek a követelmények a részidős képzésben, a 

levelező tagozaton is ugyanazok, de a nappali tagozat 252 órája mellett a leve-

lezősök 80 idegennyelv-órája nem tekinthető elégségesnek, és a hatékonysága 

is megkérdőjelezhető. 

Az 5. félévben kereskedelmi ismeretekből, a 6. félévben marketingismeretekből 

– kari normák szerint –szigorlatra kerül sor. Mindkét szigorlathoz 20-20 tételt 

határoztak meg.  

A gyakorlati ismeretek megszerzésére lehetőség van, a szakmai gyakorlat feltét-

elei világosan megfogalmazottak, az ezzel kapcsolatos tapasztalatok megfogal-

mazására azonban még nem került sor. Az egyetemnek kb 90, szakmai gyakorlati 

helyet biztosító vállalattal van együttműködési megállapodása. A hallgatók a 

szakmai gyakorlati intézményét hasznosnak, jól szervezettnek minősítették. 

A szakdolgozati témaválasztás gyakorlata most alakul ki. Az oktatók ajánlásként 

kiírnak témákat, de a hallgató az oktatóval egyeztetve saját témát is választhat. 

Ez inkább a levelező tagozatos hallgatók esetén fordul elő. A szakdolgozatok 

egységes formai követelményrendszerén a tanszéknek még dolgoznia kell. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A 2011/12-ben indult első évfolyam nappali tagozatos hallgatói közül (24 fő) 

2014/15-ben sikeres záróvizsgát tett 11 fő, diplomát szerzett 2 fő. Levelező ta-

gozaton az induló 23 főből 9 fő tett sikeres záróvizsgát, 6 fő szerzett diplomát. 

2015 szeptemberéig még 2 diplomát adtak ki. Összességében tehát az első, 

mára végzett évfolyamra felvett 47 főből 10 fő szerzett diplomát. A végzett 
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hallgatók jelentős része nyelvvizsga hiányában nem kapott diplomát, az inten-

zív idegen nyelvoktatás ellenére. 

A beiskolázás döntően megyei szintű, Kaposvár és környéke, illetve Somogy 

megye biztosítja a hallgatók zömét. A Dél-Dunántúl régió egyéb területei alig 

képviseltetik magukat, más országrészből elvétve akad néhány hallgató.  

A kutatások, a mesterképzés iránt érdeklődő hallgatók számára szakkollégium 

rendelkezésre áll, intenzív TDK munka is folyik. A módszertani ismeretek el-

sajátítását tanulás és kutatásmódszertan kurzus segíti. A karon három mester-

képzés közül választhatnak a hallgatók.  

A kereskedelem és marketing alapszak hallgatói első ízben a 2014-2015 tanév 

őszi fordulójában indultak házi TDK versenyen, 2015 tavaszán az OTDK Köz-

gazdaságtudományi Szekciójában is megmutatták tehetségüket.  

A hallgatók részt vehetnek az egyetemen rendezett helyi és országos konferen-

ciákon. Ezzel éltek is pl. 2014-ben több alkalommal (Kaposvár Kincse, Z-ge-

neráció kutatás online közvetítés megtekintése).  

A hallgatóknak legalább fele a tanulmányai mellett dolgozik. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakfelelős hatáskörébe tartozik a szak megfelelőségének folyamatos bizto-

sítása az akkreditációs elvárásoknak megfelelően; a szakon érvényes szakdol-

gozati témajegyzék jóváhagyása; szükség esetén a szak mintatantervének vál-

toztatására való javaslattétel. A feladatait szakszerűen, megfelelő kari és erős 

tanszéki munkatársi támogatással látja el. A tanszéken érződik is a szoros ösz-

szetartás, az erős motiváció és együttműködés a szak megerősítése érdekében. 

A szak vezetésének a kezdeményező készsége mérsékelt, és feltehetően az ér-

dekérvényesítő képessége is szerény. 

A karok közötti együttműködés aktív, például az oktatásszervezés kapcsán is, 

hiszen az egyetemen a gazdaságtudományi ismeretkörbe tartozó kurzusokat ki-

zárólag a Gazdaságtudományi Kar munkatársai oktatják. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A minőségbiztosítási folyamatok a Kaposvári Egyetemen elsősorban intézmé-

nyi szinten szervezettek. A karon a minőségbiztosítás az egyetemi alapelvek 

alapján kidolgozott rendszerben történik. A minőségirányítási feladatok tan-

széki felelőse a tanszékvezető, aki kijelöl egy operatív felelőst. A minőségbiz-

tosítási feladatok közül a dolgozói elégedettségmérést, valamint az oktatók 

hallgatói véleményezését kari szinten, a minőségirányítási célok megfogalma-

zását, a működési rend aktualizálását, a képzési tervek értékelését és az oktatók 

véleményezését tanszékenként végzik. 



kereskedelem és marketing 

alapképzés 

58 

A minőségbiztosítás körében mind az oktatók, mind a hallgatók körében folya-

matos elégedettségmérés történik. Az oktatók alapvetően a szakmai és az em-

beri megbecsüléssel elégedettek, az ellentételezéssel sokkal kevésbé. 

A minőségbiztosítási rendszer működtetése gyakran komoly adminisztrációs 

megterhelést jelent az oktatóknak. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

Az önértékelés kevéssé kritikus, de reális képet rajzol a kereskedelem és mar-

keting szakkal kapcsolatosan. A külső feltételekről nagyon vázlatos formában 

emlékezik meg az önértékelés, kiemelik a régió gyengeségéből fakadó hátrányt, 

hogy nehéz megtartani a fiatalokat, nagyfokú az elvándorlás; továbbá a kutatási 

források beszűkülése következtében nehéz a publikációs aktivitást, oktatói elő-

rehaladást finanszírozni. Erősségnek értékeli az önértékelés az infrastrukturális 

adottságokat, a helyben történő kollégiumi ellátást, valamint az alacsony lét-

számok miatti személyre szabott képzést. Gyengeségként az elöregedő profesz-

szori kart és azok kis létszámát jelzi az önértékelés. Veszélyként a nemzetközi 

kapcsolatok beszűkülését nevezik meg. Kitörési lehetőségként a központosított 

beiskolázási gyakorlatot emelik ki, ami reményeik szerint növelheti a beiskolá-

zási létszámot. Elhelyezkedési lehetőségek adódhatnak a régióban a kereskede-

lem és marketing területén, mert kevés a területen a jól képzett szakember. 

A kereskedelem és marketing alapszak a 2011. évi indulása óta a Gazdaságtu-

dományi Kar egyik meghatározó képzése, kari és egyetemi stratégiához való 

illeszkedése miatt az intézményfejlesztési stratégiában is kiemelt prioritással 

bír. A kezdeti dinamikus növekedés azonban utóbb csökkent, amelynek hátte-

rében vélhetően a támogatási rendszer átrendeződése áll. A rendelkezésre álló 

kapacitások minél ésszerűbb kihasználása érdekében unikális képzési portfólió 

megteremtésére törekednek, amelynek új eleme a regionális specializáció. A 

pénzügy és számvitel alapszak tantárgyainak mintegy felével való azonosság a 

képzés racionalizálásához jelentősen hozzájárul, alacsonyabb létszám esetén is 

gazdaságossá teszi. A gyakorlatias képzést a 2015/16-os tanévtől duális kép-

zésként is kínálják. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Elsősorban a tanterv átalakítása szükséges, a kis kreditpont értékű tárgyak 

megszüntetése. A szükséges kompetenciákat összevont, nagyobb kredit-

pontú, nagyobb óraszámú, de kevesebb tantárgy révén kell biztosítani 

mind az alapozó tárgyak, mind a szaktárgyak esetében.  

2. A tantárgyak számának csökkenése a tárgyfelelősi kreditterheléseket is 

mérsékelni fogja. 
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3. A tantárgyak összevonásával pontosítani kell a tantárgyankénti ismeret- és 

kompetenciaelvárásokat. 

4. A két specializáció felülvizsgálata is célszerű, különös tekintettel azok 

nem megfelelő kreditértékére és az alacsony hallgatói létszámokra. Ezeket 

a döntéseket nyilvánvalóan kari összehangoltságban kell megoldani, és eh-

hez a szakfelelős érdekérvényesítő képességének erősítése is kívánatos. 

5. Megfontolandó az idegen nyelv kötelező oktatásának ilyen mértékű beépí-

tése a tantervbe, ugyanakkor a nyelvi követelmények erősítése szükséges 

a nyelvvizsga hiányában bennragadó diplomák számának csökkentése ér-

dekében. Bővíteni kellene a szakmai anyagban az idegen nyelv alkalma-

zását idegen nyelvű témakörök, szakirodalom, előadások, esetleg kurzu-

sok indításával. 

6. A számonkérések (vizsgák, gyakorlati jegyek) számának a csökkentése kí-

vánatos. 

7. Megoldásra váró feladat a szakspecifikus szakdolgozati és záróvizsga-kö-

vetelmények pontosítása, közzététele és érvényesítése.  

8. Javasolható az, hogy a szakot gondozó tanszék határozza meg kutatási fó-

kuszát, az új helyzetben megmutatható erősségeit. (Jelenleg értelemsze-

rűen ez a fókusz az élelmiszermarketing témakör.) Kívánatos a szak okta-

tóinak szélesebb bekapcsolódása az országos marketing szakma közéle-

tébe; publikációikban kapjanak helyet önálló, és nemcsak az élelmiszer-, 

illetve táplálkozásmarketing témákkal foglalkozó kutatási eredmények.  

9. Foglalkozni kell a generációs utánpótlás kérdésével is, elsősorban az egye-

temi tanári státusok esetében. 
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Károly Róbert Főiskola AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

kereskedelem és marketing 

alapképzési szak 

 

 

szakindítási MAB határozat: 

2005/6/X/2/150. 

távoktatásos képzés nem támogató 

MAB határozata: 2005/9/V/2/1. 

2016/1//VII/3/7. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű, továbbá távoktatásos 

képzésre,  

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. december 31-ig  

történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Károly Róbert Főiskolán a kereskedelem és marketing alapképzési szakon a 

képzés teljes idejű, részidejű és távoktatásos formában folyik. A részidejű (le-

velező) és a távoktatásos forma gyakorlatilag megegyezik egymással. A tantár-

gyi leírások mintavételes betekintése alapján megállapítható, hogy korszerű 

tananyagokat használnak, miközben igyekeztek saját készítésű munkákat is 

előírni a hallgatóknak. 

A nappali képzés egészében felkínált 1965, míg a levelező képzés 540 tanórája 

eleget tesz a MAB elvárásainak, ugyanez vonatkozik az egyes ismeretkörök 

arányára. A nappali tagozat kontaktóráiban az előadások aránya közel 60%, ami 

csökkenthető. 

A kompetenciák tekintetében az önértékelés nagyon részletezett tantárgyi hoz-

zárendeléseket tesz, de az alkalmazott oktatási és számonkérési módszerek le-

írása sematikus és ismétlődő. Egy-egy tantárgy mind az ismeretkörök, mind az 

alkalmasság szempontjából több kompetenciamezőbe is be van sorolva. Pl. a 

nemzetközi marketing a 18 részkompetenciából 14-ben szerepel. 

Személyi feltételek 

A szak személyi feltételei eleget tesznek a követelményeknek. Az oktatásban 

résztvevő 30 oktatóból 20 fő vezető oktató, azaz egyetemi vagy főiskolai tanár 

és docens, közöttük két fő egyetemi tanár. A tantárgyfelelősök mind rendelkez-

nek fokozattal, döntően PhD-val, néhányan kandidátusi fokozattal. Az egyes 

oktatók kreditterhelése nem haladja meg a MAB által elvárt kvótákat sem az 
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egyének, sem a képzés egésze szintjén. A felső határt egyetlen oktató, Taralik 

Krisztina közelíti meg 20/34 kredittel. A marketing szaktárgyak többségét rajta 

kívül a szakfelelős, Domán Szilvia 21/26 kredittel, illetve a korábbi szakfelelős, 

prof. emerita Tamus Antalné jegyzi 15/15 kredittel. Ők hárman 12 marketing 

tárgyat összesen 56 kredit értékben visznek. A szak további 3 szakspecifikus 

kereskedelmi tárggyal rendelkezik. A tárgyak logikusan épülnek fel és tartal-

mazzák a marketing szakma elsajátításához szükséges ismeretköröket. Egyedül 

a marketingmenedzsment tárgynál merülhet fel, hogy az alapképzésben vagy 

inkább a mesterképzésben van-e a helye. Az oktatók átlagolt heti óraterhelése 

csak egy esetben haladja meg a 10 órát a szaktárgyakat illetően. A tantárgyfe-

lelősök mindenütt részt vesznek az oktatásban. 

A tanárok egy részének nem gazdaságtudományi az első diplomája, de rendel-

keznek ilyen szakirányú képesítésekkel is. Ezt a képzés szempontjából még 

előnyként is könyvelhetjük, hiszen így szélesebb látókörrel ismerkednek meg a 

hallgatók. Van ennek persze negatív vonatkozása is, hiszen ebből következően 

az oktatók tudományos profilja nem elég erős a szak irányában. A szakfelelős 

publikációs tevékenysége eleget tesz a minimális elvárásoknak, mind a számos-

ságot, mind a minőséget illetően. Az MTMT-ben megadott 29 tudományos köz-

leményére 8 idézés jut, a Hirsch-indexe 2. Ő is, mint az oktatók 64%-a, 1970-

ben vagy utána született, kellő szakmai elkötelezettséggel rendelkezik, és har-

monikusan együttműködik a korábbi generációhoz tartozó kollégákkal. 

Tudományos háttér 

A Károly Róbert Főiskola jelentős projekteket vonzó kutatási hely volt, amely-

nek hatása megjelent magának az intézményrendszernek és az infrastruktúrá-

nak a fejlesztésében is. A szak oktatói aktívan részt vesznek ezekben a kutatá-

sokban. A bio-energetikai innovációs klaszter, az innovációs technológiai cent-

rum létrehozása, a zöld energia hasznosítása, kiemelten a szélenergia területén 

olyan kutatási programok, amelyek az elmúlt években a fő területét adták a 

konferenciákon és szaklapokban megjelent publikációknak. Ez a fókuszált ku-

tatás mindenképpen dicséretes, miközben a képzés érdekében ajánlatos lenne 

egy kicsit nyitni más területek felé is.  

Infrastrukturális feltételek 

A kereskedelem és marketing alapszak minden infrastrukturális igényét ki tudja 

elégíteni a főiskola. A 20 és 300 fős szemináriumi és előadótermek korszerűen 

felszereltek, minden terem légkondicionált, beépített számítógépes prezentá-

ciós rendszerrel és projektorral, internet elérési lehetőséggel. Bútorzatuk ké-

nyelmes és korszerű. Egyidejűleg 2800 főt tudnak leültetni, ami nagyságrendi-

leg megegyezik az összes KRF-es hallgató számával. 

Példaértékű a laboratóriumok, gyakorlati képzőhelyek számítógépes felszerelt-

sége, modern oktatástechnikai eszközökkel való ellátottsága. 18 számítógépes 
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szaktanteremben 521 hallgatói számítógépes munkahely van kialakítva. Ehhez 

jön még a korszerű könyvtárban 40 számítógép. Az üzleti képzésben általáno-

san használható Adókabinet, Üzleti szimulációs kabinet, Vállalatirányítási ka-

binet és a Tőzsdeterem a marketing hallgatók számára is nyitva áll. A kereskede-

lem és marketing alapszak céljait a reklámstúdió és a marketingkutatási, kvalita-

tív kutatási labor szolgálja leginkább. A reklámstúdióban rendelkezésre álló esz-

közök, mint a professzionális digitális filmfelvevő, video vágásra alkalmas szá-

mítógép, hangfal, szkenner, szoftverek, stb. biztosítják reklám- és imázsfilmek, 

plakátok, kiadványok, prospektusok készítését. A marketingkutatási labor fel-

szereltsége biztosítja a kvalitatív és kvantitatív kutatási feladatok gyakorlati ki-

vitelezését. A technikai eszközök lehetővé teszik fókuszcsoportos megbeszélé-

sek tartását. Kérdőívszerkesztő, feldolgozó szoftverrel is rendelkeznek. 

A képzési létszám és kapacitás 

A 2009/10 és 2013/14 közötti időszakban az 5x50=250 felvételi keretszámhoz 

képest 8 állami finanszírozású és 50 önköltséges (azaz 58) hallgató nyert felvé-

telt. A kapacitáskihasználás 23,2%-os lenne, ha mindenki elkezdte volna a ta-

nulmányait, és nem lenne lemorzsolódás. 2012/13-ban a nappali képzés nem is 

indult el.  

A levelező és távoktatás együttes kapacitása korábban 100 fő volt, majd 2012-

től 50 főre csökkent. A jelzett 5 éves periódusban a 400 fős felvételi keret-

számra 26 állami finanszírozású és 180 önköltséges (azaz 206) hallgató nyert 

felvételt. A kapacitáskihasználás 41,2%, jelezve, hogy itt kedvezőbb a helyzet.  

Ami az okokat illeti, az intézményi magyarázat valós okokat sorakoztat fel, 

mint az állami finanszírozás háttérbe szorulása, a térség lakóinak rossz szociális 

és pénzügyi helyzete, a 240-ről 260-ra növekvő alsó ponthatár nehéz teljesítése, 

Budapest elszívó hatása stb. Ezek azonban csak feltételezések, amelyeket nem 

támasztanak alá konkrét felmérések, számítások. Különösen a jövőre vonat-

kozó tervek miatt szükség lenne a valós önismeretre és ez alapján a felvételi 

keretszám módosítására. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A kereskedelem és marketing alapszak tárgyainak oktatása a kiscsoportos fel-

állás miatt általában interaktív, lehetőséget ad a vélemények megjelenítésére. 

A konzultációs órák száma jelentős, és ezekkel élnek is a hallgatók. A tanár-

diák napi kapcsolatot a Moodle oktatást segítő tanulási környezet biztosítja. Az 

elektronikus tananyagfejlesztést koordináló E-learning Módszertani Egységet 

(ELME) már 2010-ben létrehozták, azóta több tárgy is elkészült. A hallgatók-

nak lehetőségük van a keretrendszerben saját tanulási felületük kialakítására, a 

fogalomtár használatára vagy önellenőrző tudáspróbák végzésére. A személyre 
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szabott oktatás úgy biztosított, hogy a képességektől, előzetes ismeretektől füg-

gően, hosszabb vagy rövidebb útvonalon lehet végighaladni az egyes tanulási 

egységek tartalmán. 

Miközben az oktatás családias jellegű, szoros hallgató-tanár kapcsolaton alap-

szik, néhány területen hiányosságok lelhetők fel. Ilyennek tekinthetjük az idegen 

nyelvű képzést, a külföldi utak ösztönzését, külföldi hallgatók fogadását, össze-

foglalóan a nemzetközivé válást. Nem jellemző az idegen nyelven való olvasás.  

Vannak elismerésre méltó törekvések, mint az Ecocycles Erasmus Intenzív 

Program, amelynek a koordinátora volt a főiskola 2010-13 között.  

Értékelés és ellenőrzés 

A képzés gyakorlatorientált jellege megnyilvánul a számonkérésben is. Míg a 

nappali képzésben a csoportos, addig a levelező képzésben az egyéni projektek 

készítése a jellemző. Az órákon túl a konzultációk is biztosítják a tanári vissza-

jelzést. A tantárgyi programok rögzítik a félévközi és a vizsgaidőszaki követel-

ményeket, amelyek arányát 45-55%-ban igyekeznek meghatározni. A cél az is-

meretek készségszintre történő fejlesztése, amely a félév közbeni folyamatos 

tanulást is feltételezi. 

A szakdolgozatok témaköreinek listája, amiből a hallgatók választhatnak, rend-

kívül széleskörű, mintegy 60 tételből áll, ami már a bőség zavarát is okozhatja. 

A szakdolgozatok viszont igényes együttműködés alapján születtek meg, min-

den esetben tartalmaznak empirikus kutatást is. Addig dolgoznak a hallgatókkal 

(a 2013-as esztendő 14 beadott dolgozata ezt lehetővé teszi), amíg a legalább 

4-es érdemjegy meg nem születik. A dolgozatok statisztikai elemzései igénye-

sek, a gyakorisági számításokon túl mindig megkövetelik bonyolultabb eljárá-

sok, klaszter és faktor elemzés alkalmazását. A szakdolgozati témaválasztás jól 

szabályozott, és lehetőséget ad a hallgatónak egyéni téma választására is. 

A záróvizsga-bizottság 3 tagja közül legalább egy fő nem áll munkaviszonyban 

a főiskolával, míg 1 tagja a dolgozat egyik bírálója. A záróvizsgán a hallgató a 

szakhoz kapcsolódó tantárgyak tananyagára épülő tételt húz. A záróvizsga a 

szakdolgozat 10-15 perces prezentációjával kezdődik. A záróvizsga nem csupán 

a memorizálásra támaszkodó számonkérés, sokkal inkább a lényeges, meghatá-

rozó összefüggéseket sokoldalúan bemutató vizsga, a szak megszerzendő kom-

petenciáiról is árulkodó gondolatsor kifejtése, amit a bizottsági kérdések is erősí-

tenek. Az eljárás jól szabályozott, a hazai jó gyakorlatokat követi. A záróvizsga-

bizottság elnöke a záróvizsgán nyújtott teljesítmények alapján írásbeli értékelést 

ad a képzésről, illetve az általános és szakmai kompetenciák teljesüléséről. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A nappali képzésben 61, a levelező és távoktatásban 44 diploma kiadására ke-

rült sor, az utóbbinál kritikusabb a lemorzsolódás. A képzés eredményességét 
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nagymértékben lerontja, hogy a nyelvvizsga hiánya miatt a végzettek 68-90%-

a nem kapott diplomát. Ennek kezelése stratégiai hozzáállást igényel, a nyelv-

tudás kompetencia szintű kezelését. 

A hallgatók felkészítése a mesterképzésre megtörténik. A tehetséggondozás 

egyik formája a szakkollégium, amelyről említés ugyan történt (pl. szervezeti 

átalakulás), de konkrét adatok nem álltak rendelkezésre. A szakkollégium in-

ternetes oldala 2014. november óta nem frissült. Az intézményben és a keres-

kedelem és marketing alapszak életében is jelentős szerepet játszik viszont a 

tudományos diákköri munka. A főiskola egészét tekintve félévente kb. 70-70 

dolgozat készül, ami jelentős mennyiség. A 2011. évi OTDK Közgazdaságtu-

dományi szekciójában 28, míg 2013-ban 23 dolgozattal neveztek, és szép sike-

reket értek el. A kereskedelem és marketing alapszakos hallgatók a két rendez-

vényen együtt 10 dobogós helyezést értek el. A szak 2 vezető oktatója OTDT 

mestertanári kitűntetésben részesült. Az eredményes TDK dolgozatok bekerül-

hetnek a Károly Róbert Főiskola 2011-ben alapított Acta Carolus Robertus pe-

riodikájába, gyakran témavezető tanári társszerzőséggel. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A Károly Róbert Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik a 

szakfelelősök feladatairól és hatásköréről.  

A szakfelelős nagy önállósággal rendelkezik, részt vesz a Szakfelelősi Tanács 

munkájában, közreműködik a beiskolázásban, összeállítja a tanulmányi tájé-

koztatót, folyamatos kapcsolatot tart fenn a szak volt és jelenlegi hallgatóival. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A Károly Róbert Főiskola nagy hangsúlyt helyez a minőségbiztosítási tevé-

kenységre, a folyamatok szabályozására, amit a MAB alapelveinek, valamint 

az ISO 9001:2009 szabványoknak a betartása is fémjelez. Az önértékelés rész-

letezte az ellenőrzés során figyelembe vett dokumentumokat, a lehetséges mó-

dosításokat, az oktatói munka hallgatói- és önértékelését, a teljesítményértéke-

lés szenátus elé terjesztendő információit, de keveset lehet megtudni arról, hogy 

tényszerűen mi is történt az elmúlt 5 évben. Így például a nagyon alacsony hall-

gatói létszám egyáltalán nem jelenik meg ezeken az oldalakon. 

A hallgatók elégedettek a képzéssel. Úgy ítélik meg, hogy különösen a levelező 

képzésben, a kevésbé tehetősök között a munka kényszere miatt hosszabb időre 

van szükség a tanulmányok befejezéséhez. Ezért a korábbi távoktatást (ami 

gyakorlatilag átment levelező képzésbe, jóllehet a beiratkozás alapján továbbra 

is távoktatásos hallgatóként tartják számon őket) egy nagyon rugalmas formá-

nak tekintik, amelyben 5-10 évig is eltarthat egy diploma megszerzése. Gyak-

ran a második vagy a harmadik diplomát szerezték meg ebben a formában. Sok 
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a sikeres életpályát befutott hallgató (jó tanuló, jó sportoló, aktív, öntevékeny 

egyetemi élet, külföldi ösztöndíj, sikeres PhD részvétel), akik mind kiemelték 

a vidéki főiskola családias hangulatát. Ugyanakkor arra kevésbé tudtak választ 

adni, hogy ezt miként lehetne jobban beépíteni a KRF márkába, jobban tudato-

sítani a potenciális hallgatókban. 

A Diplomás Pályakövetési Rendszer nem tartalmaz a kereskedelem és marke-

ting alapszakra vonatkozóan információkat, csupán a gazdaságtudományi kép-

zési terület egészére vonatkozókat. Ebből az derül ki, hogy a munkakeresési 

időtartam (4,5 hónap) valamivel magasabb az országos átlagnál (4,0 hó), a 

munkanélküliségi arány (5,6%) gyakorlatilag megegyezik az országos átlaggal, 

és a főállásból származó havi nettó jövedelem 2013-ban 183 500 Ft volt, 10 000 

Ft-tal kevesebb, mint az átlagfizetés. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT elemzés megállapításai egy-két kivételtől eltekintve helyesek, kva-

litatív módon megítélhetők. Ugyanakkor hiányoznak olyan indikátorok, ame-

lyek alapján objektív mérce állítható egy-egy megállapítás mellé. Vitatható a 

„széles szakmai nemzetközi kapcsolatrendszer” mint erősség feltüntetése, mi-

közben - helyesen - ez jelenik meg lehetőségként és ennek fejlesztése stratégiai 

feladatként. 

Összességében a KRF infrastrukturális adottságai kiválóak, a rendelkezésre 

álló oktatók szakmai képessége megfelelő a főiskolai szak elvárásaihoz képest, 

de ezt nem sikerül megfelelően kommunikálni a külvilág felé. Hiányzik az a 

megkülönböztető előny (ami lehetne a kiscsoportos foglalkozás, tehetséggon-

dozás a tehetség minden szintjéhez igazodva, stb.), ami legalább a régióban ta-

lálható hallgatókat Gyöngyös felé terelné.  

A márkaépítés hiánya is tetten érhető. A márka hiánya egyféle bizalomvesztés-

sel párosul, amit valószínűleg ellensúlyozna egy nagyszabású külső szervezeti 

átalakulás, esetleg külföldi egyetemmel közös program indítása. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások. 

1. Törekedjenek arra, hogy a tanterv tantárgyai világosabban tükrözzék az 

elsajátítandó kompetenciákat. 

2. A kutatási tevékenységben a képzés érdekében ajánlatos lenne nyitni más 

területek felé is. 

3. A képzés jövője szempontjából legfontosabb a stabil hallgatói létszám, 

aminek reális előrejelzése csak a város és kulturális, gazdasági vonzás-

körzetének elemzése alapján történhet. Fel kell mérni a középiskolából 
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kikerülők, illetve a már dolgozók felsőoktatást választó piacát, az intéz-

ményválasztás szempontjait és a versenyhelyzetet. Ez alapján lehet valós 

felvételi keretszámot meghatározni. Amennyiben nem prognosztizálható 

a hallgatói létszám növelése a szakon, akkor megfontolandó a szak spe-

cializációvá való átalakítása. 

4. A nyelvvizsga hiánya miatt a záróvizsgázott hallgatók többsége nem 

kaphat diplomát. Egyértelmű, hogy az adott helyzetben a két nyelvi kur-

zus nem tudja kezelni a problémát. A nyelvtudást a kompetenciák közé 

kell emelni, és minden félévben mérni kell a hallgatók előrehaladását. 

Egyidejűleg a nemzetköziesedés egyik feltételi indikátorának is a tanul-

mányok folyamán megszerzett nyelvvizsgát, a sikeresen nyelvvizsgázot-

tak arányát kell tekinteni. 

5. A nemzetközivé válás EU által is elfogadott egyik célkitűzését, azt, hogy 

2020-ra a végzett hallgatók legalább 20%-a töltsön el legalább egy fél-

évet külföldön, a vezetői premizálás indikátorai közé kell emelni. Ennek 

teljesítése több más célkitűzés teljesítését is magával hozhatja. 
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Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

kereskedelem és marketing 

alapképzési szak 

értékesítés; marketingkommunikáció  

specializációk 

szakindítási MAB határozat: 

2005/6/X/2/85.   

2016/1/VII/3/8. sz. MAB HATÁROZAT 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos,  

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig  
történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Miskolci Egyetemen a kereskedelem és marketing alapszakon magyar nyelvű 

nappali és levelező képzés folyik. A tanterv azoknak a szakmai sztenderdeknek 

megfelelően épült fel, amelyek a gazdaságtudományi alapképzésben a diploma 

megszerzéséhez szükségesek. Mind az alapozó, mind a specializációs és a sza-

badon választható tárgyak esetében a tantárgyak összes kreditértéke megha-

ladja az előírt minimumot, és biztosítják a KKK-nak, valamint a MAB elvárá-

sainak való megfelelést. Az előírt kompetenciák elsajátíttatását az alkalmazott 

oktatási és számonkérési módszerek jól szolgálják, ebben segítséget jelentenek 

a nagy számban meghívott külső gyakorlati szakemberek, az esettanulmányok 

esetenként csoportos hallgatói feldolgozása, a sokrétű számonkérési formák 

(írásbeli és szóbeli vizsgák, prezentációk beadandó feladatok), továbbá az in-

teraktivitás folyamatos erősítése. Az óralátogatások alapján megállapítható az 

előadók elméleti felkészültsége és a gyakorlatias probléma megközelítés. A 

hallgatói vélemények az előadásokat elméletileg magas szintűnek ítélték, ese-

tenként a gyakorlatiasabb megközelítés igénye merült fel. 

A szakot gondozó Marketing Intézet a marketing bizonyos területein (régió- és 

településmarketing) országosan is kiemelkedő tudományos és gyakorlati tevé-

kenységet folytat, ezek az erősségek az oktatásban is nagy szerephez jutnak. Az 

elmélet és a gyakorlat aránya megfelelő: a szakmai törzstárgyak esetében az 

elméleti órák száma 315, a gyakorlati óráké 250 (85%). A differenciált szakmai 

ismeretek – specializációk – esetében a gyakorlati órák száma az elméleti órák-

nak duplája (180, illetve 90). Mind az értékesítés, mind pedig a marketingkom-

munikáció specializáció témakörét és tartalmát tekintve időszerű és releváns 

ismereteket közvetít. 
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A tantárgyi tematikák korszerűek, a diszciplína releváns ismereteit tartalmaz-

zák, az egyes tantárgyak kötelező és ajánlott irodalmai szintén, ezt elősegíti az 

oktatók tudományos és publikációs tevékenysége. A külföldi irodalom aránya 

megfelelő. A tananyag folyamatos fejlesztését segíti, hogy a karon jelentős a 

saját fejlesztésű tananyagok száma, nagyobb részük idegen nyelvű, és e-

learninges formában a hallgatók rendelkezésére áll. Emellett viszonylag nagy-

számú szöveggyűjtemény, segédlet segíti a hallgatók felkészülését. A szakot 

gondozó tanszék nagy súlyt helyez a szakmai eredmények nyomon követésére 

és azoknak az oktatásba történő beillesztésére. A marketing témájú saját okta-

tási anyagok száma 15, három szerző alkotása. Ahol más írott formában tan-

anyag nem áll rendelkezésre, ott a hallgatók megkapják az előadásvázlatokat. 

A gyakorlati képzés jól szervezett, a hallgatók pontos követelményrendszer is-

meretében kezdhetik szakmai gyakorlatukat, melynek során a kapcsolat az in-

tézménnyel folyamatos, az értékelés szempontjai ismertek. 

Ezen túlmenően a gyakorlati képzés folyamatosnak tekinthető a képzés egész 

ideje alatt, kihelyezett órák, a tanszéki kutatásokban történő részvételi lehető-

ség, szakmai kirándulások segítik. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Piskóti István CSc a hazai marketingoktatás egyik meghatározó 

képviselője, Széchenyi István ösztöndíjas (2004-2006), több mint 30 éves ok-

tatói tapasztalattal rendelkezik, a Miskolci Egyetem marketing oktatásának 

kezdettől fogva szakmai irányítója, vezetője. Számos tárgy oktatója. Kutatási, 

publikációs és oktatásszervezési tevékenysége magas szintű. Két OTKA kuta-

tást, a HEFOP projekt pályázat kereskedelem-marketing alprogramját, egy 

TÁMOP program innováció- és új termék marketing alprogramját vezette. Az 

MTA osztályközi Marketing Bizottságának tagjaként két cikluson keresztül az 

Elméleti Albizottság elnöki tisztét töltötte be. Gyakorlati felkészültségét bizo-

nyítja, hogy számos vállalati K+F megbízásokat nyert el és valósított meg. 

Doktori iskolai aktivitását jelzi, hogy 9 végzett PhD hallgató témavezetője volt. 

Számos szakkönyv és tudományos cikk szerzője, a régió- és településmarketing 

egyik legelismertebb hazai képviselője. A specializációfelelősök (Dankó 

László, Gulyásné Kerekes Rita) minősített oktatók, az adott területen szerezték 

tudományos minősítésüket, megfelelő oktatási tapasztalatokkal, értékelhető tu-

dományos tevékenységgel, megfelelő számú hazai és külföldi publikációval 

rendelkeznek. Ugyanakkor nem szerencsés, hogy a turizmus-vendéglátás alap-

szak szakfelelőse és azon belül a desztináció-menedzsment specializáció fele-

lőse ebben a képzésben az értékesítés specializáció felelőse. 

A szakon oktatók száma 56 fő, ebből 52 AT besorolású (92%). A nem AT be-

sorolásúak mestertanárok, illetve gyakorlatvezetők. Besorolás szempontjából 
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egyetemi docens közel 50%. Az oktatásban 3 egyetemi tanár képviselteti ma-

gát. 36 fő (64%) rendelkezik tudományos minősítéssel. A korösszetétel jónak 

ítélhető, a fiatalabbak jelentős számban minősítettek. Ugyanakkor a szaktár-

gyak oktatóinak az óraszáma viszonylag magas, ami megjelenik az egy oktatóra 

jutó magas kreditszámban is. Az oktatók szakmai megfelelősége eleget tesz a 

MAB kívánalmainak, a tantárgyak oktatói között a tudományos tevékenységet 

elemezve inkompetencia nem tapasztalható. 

A kötelező óraterhelés egyöntetűen 12 kontaktóra/hét, az e feletti órák tartása 

nem minden esetben kerül ellentételezésre. 

Tudományos háttér 

A szakot gondozó intézet igen aktívan részt vesz a Miskolci Egyetem tudomá-

nyos tevékenységében, ezen belül is külön említést érdemel az Innováció-me-

nedzsment Kooperációs Kutatási Központ, mely az egyetem partnervállalatait 

és a régió KKV-t segíti innovációs K+F tevékenységükben, amivel egyébként 

az intézmény szellemi kisugárzását és a kapcsolatok erősítését szolgálja, és 

gyakorlati terepet biztosít a hallgatók számára. A szakfelelős intézet szakmai 

tevékenységének súlypontjában az alábbi területek állnak: 

- Business marketingmenedzsment kérdései, marketingmodelljeinek, 

megoldásainak a vizsgálata. 

- Társadalmi marketing modelljei, és non business területek, szervezetek 

marketing alkalmazásai. 

- Turisztikai kutatások üzleti és társadalmi marketing megközelítésben. 

Az elmúlt években számos kutatási program valósult meg, melyek közül a vizs-

gált időszakban „A társadalmi marketing attribútumai” OTKA kutatásban a 

tanszék öt munkatársa vett részt. E kutatásban – német, orosz, bolgár és szlovák 

egyetemekkel való együttműködés alapján – nemzetközi összehasonlítások 

születtek, térségi alkalmazási programok kerültek kidolgozásra, valamint mód-

szertani fejlesztések valósultak meg. Az „Innovációmarketing-termékfejlesz-

tés” TÁMOP kutatásban a vizsgált időszakban egy elektronikus „Innováció-

vezérelt marketing – Marketingkaleidoszkóp 2014” és az Akadémiai Kiadónál 

egy szintetizáló mű jelent meg, utóbbi „Business marketingmenedzsment, üz-

leti döntések kapcsolatok marketing támogatása” címmel. 

A tudományos aktivitás tekintetében jelentős együttműködés figyelhető meg 

egyrészről a már említett külföldi intézményekkel, de a felvázolt kutatásszer-

vezési struktúrából is következően karon belül és más karokkal is. 

Infrastrukturális feltételek 

A Miskolci Egyetem kiváló infrastruktúrával rendelkezik, és ebből megfelelő 

hányad jut a Gazdaságtudományi Karra. (Az előző években egy elhúzódó épü-

let felújítási folyamat zajlott, ami vélhetően ez évben befejeződik. Ez némileg 
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hátráltatta mind az oktatói, mind a hallgatói munkát.) A szak speciális infra-

strukturális ellátottsága magas szintű, interjúszoba detektív tükörrel, video 

rendszerrel, call center, laborok (statisztikai, térinformatikai, SAP). A szoftver 

ellátottság is megfelelő: SPSS, marketing game, marketingstratégiai szoftverek 

stb. A laborok befogadóképessége 20-30 fő (LCA labor 10 fő), a technikai fel-

szereltség szinkronban van a befogadóképességgel. 

A 400 férőhelyes központi egyetemi könyvtár jó ellátást biztosít. Emellett 2013 

óta kari könyvtár is működik, ami 6 intézeti könyvtár összevonásával alakult. 

Ez pozitív, de ma, a számítógépes nyilvántartás, rendelés stb. korában kérdéses, 

hogy racionális-e külön kari, a központi könyvtárhoz képest kissé szegényesnek 

tűnő könyvtár fenntartása, ami – az elhúzódó felújítás miatt – valójában nem is 

működik, egyelőre az állomány több helyen érhető el. A központi könyvtáron 

keresztül elérhetőek nemzetközi adatbázisok, de ezek hallgatói felhasználása 

még korlátozott. 

A képzési létszám és kapacitás 

A képzési létszám az elmúlt öt évben sajátságosan alakult. A nappali képzésben 

2009-2011 között valamivel a tervezett létszám (35, 35, 45) felett vettek fel 

hallgatókat (43, 44, 63 fő). Az önköltséges képzés előtérbe kerülésével a nap-

pali képzésben a 2012/13 tanévben sikerült feltölteni a keretszámot (45 fő), a 

2013/14 tanévben csak annak 2/3-t tudták felvenni, 40 főt a 60 fős keretre, 

vagyis a vizsgált időszakban felvettek száma összesen 234. A levelező/részidős 

képzésben a visszaesés nagyobb mérvű volt, a 30 fős tervezett keretet megha-

ladták, majd 2013-ban az 55-re emelt keretnek mindössze ¼-ét (14 fő) tudták 

betölteni, összesen 169 hallgatót vettek fel. Az okok jórészt ismertek, a finan-

szírozás problémáján kívül a főváros elszívó hatása. Ugyanakkor a hallgatókkal 

való találkozás jelentős elkötelezettséget mutatott az intézmény iránt, számos 

előnyét nevesítették a kisebb létszámoknak. Némi segítséget jelenthet az elkö-

vetkező időszakban a felsőoktatási szakképzés jelentette utánpótlási bázis. 

Az intézmény és a szak vezetői jelentős erőfeszítéseket tesznek a beiskolázás 

javítására, amely keretében igyekeznek szoros kapcsolatokat kialakítani közép-

iskolákkal, (előadások tartása, kisebb tanulmányi versenyek szervezése). Ösz-

szességében elmondható, hogy a nappali képzésben a kapacitáskihasználtság 

megfelelő, a levelező képzésben egyre kevésbé, ezért a szak vezetése a jövőben 

megfontolás tárgyává teszi a levelező képzés indítását. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A kereskedelem és marketing alapszak a kifejezetten gyakorlatigényes szakok 

közé tartozik. A tudásátadás korszerűen, a diszciplína követelményeinek meg-



kereskedelem és marketing 

alapképzés 

71 

felelően történik. A tantárgyi tematikák kialakításánál a tárgy gyakorlatorien-

táltságának figyelembevételével alakították ki az elméleti és gyakorlati órákat, 

melynek következtében a gyakorlatok a szakmai gyakorlat nélkül az összes 

kontaktóraszám 44%-t teszik ki. A szak súlyt helyez a kontaktórákon túli kép-

zésre, melynek során a hallgatók egyéni és csoport-feladatokat teljesítenek. Va-

lamennyi szaktantárgy esetében végeznek a diákok egyéni feladatot, több tan-

tárgynál csoportos feladatokat is. Így az egyéni/csoportos hallgatói és a tanórai 

munkák aránya mintegy 50-50%-ra tehető. 

A részidős képzésben a gyakorlati óraszám 100 óra, szemben a nappali képzés-

ben előírt 300 órával. A különbözetet a hallgatók egyéni feladatok teljesítésével 

tudják kiváltani. A hallgatókat a tanulásban a konzultációs lehetőségek is segí-

tik. A tanároknak kötelező heti két óra konzultációs lehetőséget biztosítaniuk, 

ami a tantárgyak, illetve az oktatott hallgatók számától függően heti négy óra 

kötelező konzultációs időszakot jelent. A tanulással kapcsolatos segítségnyúj-

tás többrétű. A már említett konzultációs lehetőségen túlmenően a tanulás és 

kutatásmódszertan tantárgy felvehető, ezen kívül meghívott előadók segítik ta-

pasztalataikkal a hatékonyabban tanulni vágyókat. Más meghívott előadók elő-

adásaikkal az egyéb kompetenciák fejlesztését szolgálják. Az idegen nyelvi 

kompetenciák és a nyelvismeret erősítését szolgálja, hogy a képzés során a hall-

gatóknak minimum egy tárgyat idegen nyelven kell hallgatniuk, 36 idegen 

nyelven oktatott tárgyból választhatnak. Ugyancsak a nyelvismeret javítását és 

a külföldi szakirodalom megismerését szolgálja, hogy több oktató, túl azon, 

hogy a tárgy ajánlott irodalmában megad külföldi szakirodalmat, az órákon is 

ad ilyen feladatot, melyről a hallgatókat beszámoltatja.  

A hallgatói érdeklődés a külföldi részképzések iránt kari szinten átlagosnak 

mondható, szemeszterenként kb. tíz hallgató folytat külföldön tanulmányokat.  

A szak vezetése támogatja a hallgatók részvételét szakmai rendezvényeken, és 

megpróbál számukra kedvezményes részvételi lehetőséget elérni.  

Értékelés és ellenőrzés 

Az értékelés és ellenőrzés a mintatantervben meghatározottak szerint történik. 

A félév során a számonkérés formáit a hallgatók előre megismerik: a tantárgyi 

tematikák tételesen tartalmazzák, és a regisztrációs héten a számonkérési for-

mák felkerülnek a tanszékek honlapjára, ahol a hallgatók ugyancsak hozzáfér-

hetnek. A félév során az egyes tárgyakból van ismeretellenőrzés, zárthelyi dol-

gozat, egyéni és csoportos feladatok. A hallgatói leterheltség egyenletességét 

szolgálja, hogy a félév elején a tanszékek a HÖK-kel egyeztetik a félévközi 

feladatok időbeni ütemezését. 

A mintatanterv közel egyenletes vizsgaleterhelést jelent, akik e szerint haladnak 

a tanulmányaikkal, azok a képzés során nem találkoznak kiugró terheléssel. A 

vizsgaidőszakban a vizsgaidőpontokat a tanszékek a kari HÖK javaslatait is 
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figyelembe véve írják ki az aláírást szerzett hallgatói létszám 150%-ára. A hall-

gatókkal való találkozás során erre vonatkozóan panasz nem merült fel. A vizs-

gák jellege változó, írásbeli, szóbeli, számítógépes vagy ezek kombinációja. A 

szorgalmi időszakban kiemelkedő teljesítményt nyújtott hallgatók megajánlott 

jegyet kaphatnak, melynek feltételeit a tantárgyi programok tartalmazzák. A 

megajánlott jegy elfogadása nem kötelező. A vizsgakérdések világosak, kom-

petencia alapúak, kellő gyakorlati relevanciával bírnak. 

A szakmai gyakorlati helyek kiválasztásában a szak meghatározó szerepet ját-

szik, közvetlen szakmai kapcsolat, továbbá DPR információk alapján. A gya-

korlati helyek vezetői közül sokan rendszeresen óraadóként vagy meghívott 

vendégelőadóként részt vesznek az oktatásban, így kölcsönösen értesülnek az 

elvárásokról, illetve a szakmai színvonalról. A szakmai gyakorlat értékelését a 

szakdolgozati konzulens vagy a szakvezető végzi, amelynek alapjául szolgál az 

öthetente készített előrehaladási jelentés, illetve a munkahelyi szakvezető vagy 

konzulens által készített értékelés. 

A szakdolgozat írása a 6. félévben kezdődik. Ekkor választ témát a hallgató a 

tanszék által kínált témákból vagy saját kezdeményezésre. Ezután jelölik ki a 

belső konzulenseket a szakmai kompetencia alapján. A folyamat szabályozott, 

a félévi feladatok meghatározottak. A szakdolgozatok témái széleskörűek, gya-

korlatilag a marketing valamennyi területét felölelik. A szakdolgozatok kellő 

szakirodalomra épülnek, beleértve a külföldi szakirodalmat is, bár ez utóbbiak 

aránya változó, átlagban jó színvonalúak. 

A záróvizsga összetételét és értékelési szempontjait, a diplomaminősítés mód-

szerét a mintatanterv, illetve annak kiegészítése tartalmazza. A záróvizsga fel-

tételei az abszolutórium megléte, a két bíráló által elfogadott szakdolgozat, il-

letve a szakmai komplex záróvizsga. Az utóbbi dicséretesen gyakorlatorientált, 

a hallgatók egy hónappal előbb kapnak 2-3 esettanulmányt, illetve egy kapcso-

lódó kérdéssort. Így az ismeretek felmérése e kérdésekre adott válaszok alapján 

történik. A záróvizsga-bizottságok tapasztalatait folyamatosan gyűjtik, és az ott 

megfogalmazottakat beillesztik az oktatásba. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A nappali képzésben 120, a levelező képzésben azonban mindössze 23 diplo-

mát adtak ki. Alapvetően két tényező okoz jelentős eltérést a felvettek és a dip-

lomát szerzők arányában. Egyrészről az alapozó és módszertani tárgyak telje-

sítése, illetve a többszöri nekirugaszkodás okoz csúszásokat, másrészről a 

nyelvvizsga megszerzésének a hiánya. A nyelvoktatással kapcsolatban a hall-

gatók is több kritikát fogalmaztak meg. Nagyobb gondot javasolt fordítani azon 

hallgatókra, akik még nem nyelvvizsgával, de egy általuk elfogadhatónak tar-

tott nyelvtudással érkeztek az egyetemre, és tudásuk megkopott a három év 

alatt. Az abszolutóriumot szerzettek, de nyelvvizsga hiányában diplomát nem 
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kapott hallgatók aránya az elmúlt öt évben csökkenő tendenciát mutatott, egy-

harmad körül ingadozik.  

A lemorzsolódás csökkentésére a kar 2014-ben kezdett vizsgálatot. Ennek kap-

csán a kar különböző eszközöket kíván alkalmazni: kommunikáció és tanács-

adás, tanulásmódszertani, illetve az oktatók számára oktatásmódszertani kurzu-

sok szervezése, a számonkérések növelése (de egy-egy számonkérés az eddigi-

eknél kisebb tananyagot ölelne fel), a dolgozatok időpontjainak az összehango-

lása, a kritikusnak minősített tárgyak esetében felzárkóztató kurzusok indítása.  

A hallgatók felkészítése a továbblépésre azért is fontos, mert az egyetemen ok-

tatott marketing mesterképzés hallgatói utánpótlását alkothatják. A tehetség-

gondozás rendszere kidolgozott és sokrétű, tehetséggondozási programok, de-

monstrátori rendszer, szakkollégium, TDK, ösztöndíjak segítik a kiemelkedő 

képességű hallgatókat. Több tárgy esetében lehetőség nyílik helyettesítő tár-

gyak idegen nyelven történő felvételére, párhuzamos képzésben való részvé-

telre. A Marketing Intézet tanirodai programjában történő részvétel lehetőséget 

nyújt szakmai programok végzésére hallgatói közösségekben.  

A szakon az utóbbi 4 évben 47 TDK dolgozat készült, közülük két országos 

második és egy harmadik helyezett lett. Érdemes a hallgatók ilyen irányú tevé-

kenységét aktívabban segíteni.  

Az elmúlt időszakban az elhelyezkedési lehetőségek valamelyest javultak, nö-

vekedett a munkába álló végzettek száma, ami egyúttal a szak növekvő elfoga-

dottságát is jelenti. A munkáltatók körében az egyetem utoljára 2013-ban vég-

zett felmérést, melyre 66 vállalat válaszolt. Az eredmények javuló tendenciát 

mutatnak a végzett hallgatók nyelvismerete és ismereteik gyakorlati alkalmaz-

hatósága tekintetében. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak menedzselése a kívánalmaknak eleget tesz. A feladatkörök a szakfele-

lős, a szakreferens, az oktatási adminisztráció, az egyéb hallgatói ügyintézés, 

az intézeti minőségbiztosítás felelősei tekintetében megnevezettek, felelőssé-

gük kellően pontosított, és felölelik az adott területet. A szakfelelős egyben a 

Marketing Intézet vezetője, ez jól szolgálja a hatékonyságot, és a felesleges bü-

rokráciát csökkenti. A kari tagozódásnak megfelelően a szak felelőse a kar irá-

nyításában részt vesz. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A Miskolci Egyetem minőségbiztosítása magas szintű, a folyamatok igen ponto-

san szabályozottak. Vonatkozik ez az intézetre is. Az intézeti minőségbiztosítási 

felelős a Kari Minőségbiztosítási Bizottsággal, illetve a ME Minőségbiztosítási 
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Irodával együttműködve végzi tevékenységét. A szakon a minőségbiztosítás fon-

tos eszköze a tantárgyi dossziék alkalmazása, mely az adott tantárgyra vonatkozó 

oktatási és számonkérési anyagokat tartalmazza. Ez az oktatók által kötelezően 

elkészített és folyamatosan frissített dokumentáció megkönnyíti az értékelést és 

az ellenőrzést, ugyanakkor motiváló hatást fejt ki a tananyagfejlesztésre. A kur-

zusok tematika szerinti megvalósulásának az ellenőrzését a tantárgyi lapok se-

gítik. Ezen túlmenően vezetői óralátogatások, valamint kísérleti jelleggel, ese-

tenként, előre megadott szempontok szerint hallgatói értékelések történnek. 

A munkaerőpiaci visszajelzések fontos információkkal szolgálnak a kar képzési 

struktúrájának alakításához. Ugyanakkor ezt nehezíti az igen alacsony vissza-

jelzési arány. Az elmúlt időszakban kari (2009. év, 14 válaszadó) és intézményi 

szinten (2013. év, 66 válaszadó) kétszer vizsgálták ezeket az impulzusokat, vé-

leményeket. Ezen javítani kellene. 

A kari oktatói/munkatársi elégedettségi vizsgálat megtekintett eredményei ér-

zékelhető romlást jeleznek 2009 és 2013 között. Különösen a teljesítmény elis-

merésénél, a karon belüli kommunikációnál, a megtartóképességnél, a munka-

feltételeknél negatív a kép. Nagy a különbség a munkatársi és a hallgatói elége-

dettségi vizsgálatok sugallta helyzetkép között. Ez azt jelezheti, hogy az okta-

tók közötti belső gondok kevésbé sugároznak ki a hallgatókkal való foglalko-

zásra. A szakmai tartalommal való hallgatói elégedettséget a kurzusértékelés, 

az oktatói munka hallgatói véleményezésének központi eszköze méri.  

Az oktatók hallgatói értékelésénél a kereskedelem és marketing szak globális 

indexét nem adták meg az önértékelésben. A kurzusértékelések a 3,6-4,5 inter-

vallumban mozognak az ötfokozatú skálán. Nagyon jó értékelést kapott az ok-

tatók órára való felkészültsége: 4,4 és a hallgatók tájékoztatása a követelmé-

nyekről: 4,6, ugyanakkor a félévközi feladatokkal, az interaktivitással és a vizs-

ganapok egyeztetésével kapcsolatosan kisebb az elégedettség (3,6-3,7). 

A kar törekszik a minősített oktatók számát fokozni, PhD. képzéssel illetve elő-

léptetésekkel. A szűkös anyagi lehetőségek mellett elsősorban a fiatalok támo-

gatására helyeznek súlyt, a PhD képzésben résztvevőknek évi egy nemzetközi 

konferencián való részvételt finanszíroznak. Az oktatói értékelés évente történik 

az oktató által készített egyéni munkaterv alapján, ami magába foglalja az oktató 

éves kutatási és publikációs terveit, ennek megvalósulása az értékelés alapja. 

Duális képzést is terveznek. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A MAB 2014-ben az intézményakkreditációs jelentésben több javaslatot tett, 

melyekre a szak saját hatáskörben intézkedési tervet dolgozott ki. A kritikus 

tantárgyak esetében növelték az óraszámot, a tehetséggondozásnak önálló fele-

lősét neveztek ki, erősítették nemzetközi kapcsolataikat. 
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A kereskedelem és marketing alapszak C-SWOT analízise reálisan veszi számba 

a szak erősségeit és kellően kritikusan a gyengeségeit. Ezek egy része saját tevé-

kenységükből fakad, más része az intézményből. A szak vitathatatlan erőssége a 

széleskörű és kellő alapokra épített oktatás, a felkészült, kellő elméleti felkészült-

séggel és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező tanári gárda, a gyakorlati kap-

csolatok tartalma és mennyisége, a kialakított tudományos műhely, a marketing 

bizonyos területein (régió- és településmarketing) országos vezető szerep. 

A gyengeségek nagyobb része az intézmény gyengeségeiből következik, a likvidi-

tási problémák eredményezte működési nehézségek. A szak gyengeségei a nem 

kellően intenzív nemzetközi kapcsolatok, a kiváló hallgatókkal való egyéni foglal-

kozás nem kellő hatékonysága, valamint az, hogy a továbbtanulás tekintetében nem 

túlzottan preferált a Miskolci Egyetem, ide értve a marketing mesterképzést is. 

A lehetőségek és a veszélyek esetében némi vagylagosság figyelhető meg. Vitat-

hatatlan lehetőség a duális képzésbe történő belépés, a nemzetközi pályázati for-

rások jobb elérése, az intézmény többi karával történő erősebb együttműködés. 

A veszélyek felmérése reális, hozzátéve, hogy jelentős részük, az oktatói-kutatói 

pálya presztízsének a csökkenése, a marketing gyakran szélsőséges megítélése, a 

felvételizők számának és minőségének (motiváltságának) csökkenése a magyar 

felsőoktatást, illetve a hasonló képzést folytatókat széles körben érinti. 

A szak a képzési színvonal megőrzésére és fejlesztésére rendelkezik reálisan 

megvalósítható stratégiával. Célul tűzték ki az oktatói-kutatói bázis teljes és 

részmunkaidős munkatársakkal történő bővítését, közös oktatási és kutatási 

programok indítását más karokkal és más hazai és nemzetközi intézményekkel, 

az üzleti kapcsolatok további bővítését és tartalmi erősítését, a szak marketing-

tevékenységének az erősítését a beiskolázási mutatók javítása érdekében, a du-

ális képzésben történő részvételt, valamint a nemzetközi kapcsolatok erősítését 

és az idegen nyelven meghirdetett tárgyak számának a növelését. 

A Miskolci Egyetem kereskedelem és marketing alapképzése magas színvo-

nalú, kellő elméleti megalapozást és gyakorlati tudást közvetít, a személyi és 

infrastrukturális feltételek adottak. A szakmai műhely aktív és releváns kutató 

tevékenységet folytat, teljesítménye országos szinten is elismerésre méltó. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A képzési kínálat racionalizálása, a kis létszámú (levelező) képzés indítá-

sának a megfontolása. 

2. A hallgatók nyelvtudásának javítását szolgáló intézkedések megtétele. 

3. A nemzetközi kapcsolatok erősítése. 

4. A beiskolázási tevékenység erősítése, módszertani bővítése a régióban, 

egyfajta integrált marketingkommunikációs stratégia kidolgozása.   



kereskedelem és marketing 

alapképzés 

76 

Nyugat-magyarországi Egyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

Sopron, Szombathely 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

kereskedelem és marketing  

alapképzési szak 

kereskedelmi marketing  

specializáció 

 

 

működő képzés értékelése:  

2007/10/XI/3. sz. MAB határozat 

2016/1/VII/3/15. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő 

(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 A tantárgyi struktúra  

 A szak tudományos háttere erősítendő, különös tekintettel a szakfele-

lős publikációs tevékenységére. 

 A C-SWOT elemzés problémái 

 További, a jelentés végén a javaslatok között részletezett pontok 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

Teljes idejű és részidejű levelező, kifutó képzést folytatnak magyar nyelven az 

intézmény székhelyén,  Sopronban. A képzést a szombathelyi telephelyre, a 

Savaria Egyetemi Központba „helyezik át”, a 2015/16-os tanévre felvettek már 

ott kezdik meg a tanévet. Az önértékelés nem mutatta be a szakkal kapcsolatos 

érdeklődés csökkenése következtében tett, tervezett törekvéseket, csak a láto-

gatóbizottsági megbeszéléseken jelent meg a képzés soproni helyszínű meg-

szüntetésének, s szombathelyi nappali tagozatos képzésének terve.  

A képzési program, a mintatanterv csak részben felel meg a KKK-ban foglalt 

követelményeknek. Számos elvi, megközelítésbeni és formai szempontból is 

problémákkal bír, ezért célszerű a módosítása. A stratégiai szint, a módszerek 
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témaköre inkább a mesterképzési program feladata. Emiatt a túlzott arány miatt 

az alapképzésekben jellemzőnél kisebb súlyú az alkalmazói, felhasználói isme-

ret, a készségfejlesztés területe a képzésben. Az egyes tárgyak között gyakoriak 

a tartalmi, témaköri átfedések. Nem látszik a marketingmenedzsment tárgy (az 

alap marketing tárgyhoz képesti) igazi többletszerepe, s a menedzsment, a ve-

zetés és szervezés, valamint a szervezeti magatartás tárgyak közötti világos is-

mereti és kompetenciafejlesztési elkülönülés. Nem érthető, hogy az alapozó, az 

egész szaknak keretet adni hivatott második féléves, valójában az első 

szakspecifikus marketing tárgy miért csak gyakorlati foglalkozásokat tartal-

maz, és nincs előadásrésze.  

A tantervi programban több esetben nem valósul meg a tárgyak közötti szak-

mai, egymásra épülési, logikai sorrend (kereskedelmi marketing, kereskedelem-

gazdaságtan stb.) Jelenleg ugyan csak egy specializáció működik, mégsem cél-

szerű, hogy több szakmai törzstárgy (fogyasztói magatartás elemzése, marke-

tingkutatás) csak ennek keretében jelenik meg.  

Számos tantárgy programja nem fedi le annak teljes tartalmát, pl. külkereskedelmi 

technikák és ügyletek, kereskedelmi marketing. A megadott szakirodalmak nem 

mindig célszerűek, gyakran csak egy-egy könyv képezi a kötelező irodalmat, 

ami gyakorta túlzottan régi vagy régi kiadású, s pontatlanul adják meg (hibás 

kiadó stb.). Hiányoznak az idegen nyelvű, legalább ajánlott irodalmak is.  

A tananyag összhangja, fejlesztése, korszerűsítése jelentős fejlesztési feladat, 

mely jórészt tananyagfejlesztést, a szakspecifikus (kereskedelem-marketing) 

törzsanyagok, tárgyak súlyának megerősítését, tárgyjegyzők közötti egyezte-

tést, tematikafrissítést, a szakfelelős által irányított koordinációt, finomhango-

lást igényel.  

Személyi feltételek 

A személyi feltételek mindenképpen fejlesztést igényelnek, annak ellenére, 

hogy a szakon oktatók száma, foglalkoztatási státusza, a tárgyjegyzői minősí-

tettségi követelményeknek való megfelelés (két jogi tárgy kivételével), s az óra-

terhelések vonatkozásában kielégítik a formai feltételeket. Míg az alapozó és a 

nem szakspecifikus szakmai területeken biztosított a szakmai megfelelés, s csak 

néhány oktatónál érzékelhető némi relatív túlterheltség, addig mind a szakfele-

lősnél, szakmai megfelelőségi hiányok állapíthatóak meg. A szakspecifikus tár-

gyak oktatásában meghatározó tárgyjegyzői szerepet játszó szakfelelős, Né-

methné Tömő Zsuzsanna programozó matematikus alapvégzettségű. Doktori 

értekezését a kereskedelmi marketing témakörében írta 2005-ben, de 2007 óta 

nincs megfelelő, érdemi publikációs tevékenysége, elsősorban a kar kiadványa-

iban publikál, az általa oktatott öt szaktárgy területén nincs elmélyült tapaszta-

lata. A vezetés és szervezés mesterdiplomáját 2010-ben szerezte. A marketing 

szakmai és tudományos együttműködési szervezeteiben, közéletében nemigen 
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vesz részt. A specializációfelelős, Mészáros Katalin a doktori értekezését 2007-

ben kiskereskedelmi stratégiák témakörben írta, de neki sincs érdemi publiká-

ciós tevékenysége, elsősorban a kar kiadványaiban publikál. 

A képzésben részvevő oktatók száma 40, ebből 25 tantárgyfelelős. Minden ok-

tató minősített, háromnak DSc fokozata is van. Az AT:AE arány megfelelő. 

Tudományos háttér  

A szakhoz kapcsolódó kutatások elsősorban vállalati témák, megbízások telje-

sítésében jelentkeztek, különösen korábban az innovációs járulékhoz kapcsoló-

dóan. A publikációs tevékenység elsősorban az egyetemi konferenciákhoz, tan-

anyagfejlesztéshez kapcsolódik.  

Szükséges, hogy a karon belüli, a szakok, társ szakterületek közötti további ku-

tatási programok révén erősödjön a marketing képzés tudományos háttere. A 

szak oktatói jobban kapcsolódjanak be a hazai és nemzetközi tudományos köz-

életbe, építsenek külső együttműködéseket. 

Infrastrukturális feltételek 

Sopronban az infrastrukturális feltételek megfelelőek. Van elegendő tanterem, 

a technikai felszereltségük is elfogadható (projektor, digitális tábla, internet-

kapcsolat). Két számítástechnikai labor segíti az oktatást. Egy terem videokon-

ferencia-berendezéssel is ellátott. Egy központi könyvtár és egy kisebb kari 

könyvtár áll a hallgatók rendelkezésére. Az elektronikus tananyagok e-learning 

portálon érhetők el. A nyelvtanulást és nyelvvizsgázási lehetőséget az egyetem 

Idegen Nyelvi Központja segíti, amely 12 teremben rendelkezik 5 munkahelyes 

multimédiás laborral.  

2015-től a szombathelyi telephelyen a Savaria Egyetemi Központ épülete ad 

helyet az oktatásnak. Terem foglalható a teljes campuson, így a szemináriumi 

termek és a jól felszerelt 20 fős számítástechnikai laboratóriumok rendelke-

zésre állnak szükség esetén, miként a Savaria Egyetemi Központ könyvtára is. 

A képzési létszám és kapacitás 

A vizsgált időszakban a teljes idejű képzésben a felvételi keret 45 és 80 fő kö-

zött mozgott. A felvettek száma összesen 116 fő (19, 29, 22, 23, 23). A rész-

idejű, levelező oktatásban a felvételi keretszám 40-ről 25  főre csökkent, a fel-

vettek száma összesen 79 (35, 20, -, -, 24). A 2011-es és 2012-es tanévben a 

levelező képzésre egyetlen hallgatót sem tudtak felvenni. 

A 2015/16-os tanévévtől már csak a szombathelyi képzést hirdetik meg, ám a 

hallgatói létszám az átszervezés ellenére sem ígér jelentős növekedést. Minden-

képpen szükséges további marketing- és beiskolázási tevékenység is az oktatás 

-és képzésfejlesztés korábban jelzett lépései mellett.  
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2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A tudásátadás módszertanában alapvetően helyes arányban jelenik meg az elő-

adás és a gyakorlat az óraszámokban. A szak tudatosan törekszik a gyakorlati 

képzés erősítésére. A képzés gyakorlatorientáltsága a vállalkozásokkal való 

kapcsolatok építésében, a „vállalati hét (contact days)” kezdeményezésben is 

megjelenik.  

A tantárgyaknál jellemzőek a házi dolgozatok, beadványok készítésének és pre-

zentálásának előírása, a hallgatók többelemű félévközi feladatmegoldásra ösz-

tönzése. A többségében jó gyakorlatot tükröző tematikák között néhány forma-

ilag is kidolgozatlan, tartalmában passzív jellegű tantárgy is megmaradt még. 

A hallgatók számára idegen nyelven (angol, német) számos tantárgy érhető el, 

a magyar nyelvű kurzusoknál azonban nem jellemző a nemzetközi irodalom, 

illetve annak feldolgoztatása, beépítése.  

A hallgatók külföldi részképzésen való részvételi aktivitása megjelenik, de je-

lentősen fejleszthető.  

Értékelés és ellenőrzés 

A számonkérés, értékelés rendszere kidolgozott, megfelelő szabályozottságú. 

A félévközi követelmények beszámítanak a kollokviumok értékelésébe. A szá-

monkérés mintegy kétharmada kollokvium, köztük csak egy-egy szóbeli vizsga 

jelenik meg. Célszerű a szóbeli vizsgák arányának növelése.  

A szakmai gyakorlat szervezése, koordinálása kari szinten történik. A hallgató-

kat belső konzulens segíti, aki heti rendszerességgel kap jelentést. A formai be-

számoltatást a kari koordinátor, a tartalmit a belső szakmai konzulens végzi, 

értékeli. A szakmai gyakorlatok rendje és ellenőrzése, szakmai irányítása jónak 

értékelhető.  

A szakdolgozat témáját előzetesen meghirdetett témák, hallgatói kezdeménye-

zés, érdeklődés alapján választja a hallgató. A konzulens kijelölése intézeti 

szinten, az oktatói terheléseket is figyelembe véve történik. Diplomakonzultá-

ció két szemeszterben van. A szakdolgozati követelmények megfelelnek a 

KKK-nak. A dolgozatokat két bíráló értékeli, a belső konzulens és egy külső 

bíráló. A szakmai gyakorlatra mindkét konzulenstől érdemjegyet kapnak a hall-

gatók, ezeken alapul a végső érdemjegy.  

A hallgató a dolgozatot a záróvizsgán prezentáció kíséretében védi meg.  

A záróvizsga 4-5 tagú bizottság előtt zajlik. A kérdések – három tételsorban – 

a közgazdasági törzsanyag, a szak és a specializáció tantárgyainak kiemelt fe-

jezeteit kérik számon. Ez nem tekinthető komplex vizsgának, célszerű lenne 

inkább a tudás alkalmazási készségeinek, gyakorlati ismereteinek, kompeten-
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ciáinak a mérését biztosító komplex kérdések, szituációk értelmezése, megol-

dása alapján meggyőződni a hallgató „érettségéről”. A záróvizsgák vizsgáztatói 

és hallgatói tapasztalatainak, véleményének megkérdezése és azok felhaszná-

lása megtörténik, rendszeres visszacsatolásról, változtatásokról számoltak be a 

szakon.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

Az elmúlt öt évben 20-30 fő körüli létszámmal indult a szak. 2011 óta a csök-

kenő tendencia következtében a képzés Szombathelyre történő áthelyezése ke-

rült napirendre. A teljes idejű képzésben a kiadott diplomák száma 79 (-, 27, 

34, 7, 11). A levelező képzésben kiadott diplomák száma 17 (-, 3, 6, 6, 2). A 

lemorzsolódás tendenciája fellelhető, a nyelvvizsga hiánya miatt ki nem adott 

diplomák aránya a levelező képzésben igen magas, a nappali hallgatóknál 10-

20% közötti arányt mutat.  

A hallgatók mesterképzésre történő felkészítése megfelelő, megkapják a kellő 

ismereteket, néha már mesterképzéses tananyag is megjelenik a szakon. Az ön-

álló kutatáshoz szükséges ismeretek elérhetőek.  

A kar a tehetséggondozást kari szinten integrált keretek között valósítja meg. 

Ez megjelenik mind a formális szabályzatokban, mind a tehetséggondozó mű-

helyek együttműködésében, közös szervezésében. A demonstrátori munka, 

TDK-tevékenység, szakkollégiumi élet részint egymás kiegészítője, így ezek 

összehangolása szükségszerű a tehetséggondozás egységének megteremtésé-

hez. Az OTDK-n szereznek helyezéseket a szak hallgatói, s Pro Scientia Arany-

érmes is volt az elmúlt években. A demonstrátori rendszer működésének célja, 

hogy a hallgatók közvetlenül bevonhatóak legyenek az befogadó intézet oktató 

és tudományos kutatómunkájába, ezáltal felkészüljenek hivatásuk magasabb 

színvonalú művelésére. A szak hallgatói leginkább a Vezetés-szervezési és 

Marketing Intézet keretein belül végeznek demonstrátori tevékenységet. A te-

hetséggondozás mellett a karon kellő figyelmet fordítanak az esetlegesen szük-

séges felzárkóztatás irányába is.  

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakfelelős alapvetően Szombathelyen, a Savaria Egyetemi Központban lé-

vén, vélhetően operatív szerepe korlátozottabb, de a munkájában jelentős támo-

gatást kap a kari minőségbiztosítási bizottságtól, annak vezetőjétől és az okta-

tási dékánhelyettestől. A Kari Tanács a fontosabb ellenőrzési pontokon (az ok-

tatók kijelölése, a záróvizsga bizottságok jóváhagyása, a tantárgyak elfogadása 

és az oktatásszervezés rendjének szabályozása) szükség esetén be tud avatkozni 

a képzési folyamatba és annak minőségébe. Az oktatási, oktatásszervezési fo-

lyamatok kari szintű szabályozása jó. 
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Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A minőségbiztosítási folyamatok, tevékenységek kiépültek. A szabályzatok az 

egyetemi sztenderdeknek megfelelően rendezik az oktatói alkalmazások, veze-

tői értékelések rendszerét. Az önértékelés szerint a hallgatók körében az oktatói 

munka hallgatói véleményezése (OHV) félévente a Neptun rendszeren keresz-

tül történik, egy képzésnek legalább háromévente megítélésre kell kerülnie. A 

képzés hallgatói véleményezésére a záróvizsgára jelentkezett hallgatók körében 

kerül sor, míg a diplomás pályakövetés keretében a képzés után egy évvel az 

elégedettségre, 3 és 5 év után a képzés hatékonyságára kérdeznek rá. Az oktatók 

és a képzés értékelései összességében 3,8-4 közötti értéket kaptak, a záróvizs-

gáknál 4-es értéket. Az oktatói és kurzusértékelések kezelése, visszacsatolási 

gyakorlata jó. Ugyanakkor számos hallgatói véleményben a gyakorlatorientált-

ság fejlesztése többször megjelenő kritika, fejlesztendő javaslat volt. 

A DPR az alacsony mintaszám miatt szak szintjén nem tartalmaz elemzéseket.  

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT elemzés nem kellően elmélyült, elsősorban az egyetem és a kar 

által biztosított feltételekre, gyakorlatra vonatkozik, arra épül, s nem a kereske-

delem és marketing alapképzési szak körülményeit veszi számba. Ebből is lát-

ható, hogy a szak nem megfelelően pozícionált, nincsenek markáns tulajdonsá-

gai, jellemzői. A kereskedelem-marketing terület szakmai képviselői a kar által 

teremtett lehetőségekre sem építkeztek jól, vagy nem volt megfelelő belső ér-

dekérvényesítő helyzetük.  

A gyengeségek, teendők között nem kerül említésre a hallgatói létszám arányta-

lan visszaesése, a szakspecifikus szakmai-kutatási-tudományos teljesítmények 

hiánya, a közvetlen szakmai és piaci közéleti beágyazottság kiépítésének kérdé-

sei. Jól utal az összeállítás az oktatói túlterhelésre, mely a szaknál is néhány ok-

tató-kutató aránytalan feladataiban is megjelenik. Hasonlóan, nem kidolgozottak 

a lehetőségek és veszélyek sem. Az elemzés nem fogalmaz meg a szak vonatko-

zásában stratégiai fejlesztési irányokat, lépéseket, döntéseket, annak ellenére, 

hogy az önértékelésből is érezhetően tényleges és meghatározó súlyú feladatokat 

kell megoldani. Ezen változtatások nélkül a szak a jelenlegi, nehézségek és prob-

lémákkal együtt járó működődése tartósan nem lesz fenntartható.  

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Át kell dolgozni a mintatantervet a KKK-nak való megfelelés érdekében. 

2. Szükséges a tantárgyi tartalmak, tematikák fejlesztése, célszerű növelni az 

idegen nyelvű képzést, s fejleszteni az oktatásmódszertani megoldásokat. 
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3. Szakmai, személyi erőforrások terén meg kell erősíteni a szakot, ameny-

nyiben a piac számára is vonzó képzést akarnak fenntartani. 

4. Szükséges a tudományos kutatás fejlesztése. 

5. Indokolt a szak karon belüli stratégiai helyére, szerepére vonatkozó dön-

tések megerősítése. 
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szakindítási MAB határozat: 

2009/8/IX/4. 

(a Budapesti Műszaki Főiskolán) 

2016/1/VII/3/16. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre,  

 a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő 
(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 a képzés személyi feltételei 

 rendkívül magas hallgatói lemorzsolódás 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A képzés teljes idejű és részidejű (levelező) tagozaton folyik magyar nyelven. 

A KKK-ban előírt tanulmányi területek és témakörök megfelelő súllyal és 

arányban szerepelnek a képzési programban. A tanterv struktúrája és áttekint-

hetősége bonyolult. Minthogy a szak képzése a gazdálkodástudományi szakok 

közül utolsóként indult az intézményben, a korábbi képzési programok számára 

kialakított alapozó tantárgyak kredit- és óraszámai meghatározzák az A és B 

modul szerkezetét. Emiatt a kredit- és óraszámok nincsenek mindig összhang-

ban: 3 kreditet lehet 28 és 42 órával is szerezni, másutt 42 óra 4 kreditet ér, de 

van, ahol ezt csak 56 órával lehet megszerezni. 

A specializáció tárgyai 24 kreditpontot biztosítanak, ez nem elégséges a KKK 

szerinti 27 kredites követelményhez. A specializáció elkülönített szerepeltetése 

ezért nem helyes és fölösleges is. 

A tantervi tárgyak összetétele megfelelő, de a marketingmenedzsment oktatása 

inkább mesterszinten javasolt. 
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A megadott szakirodalmak megfelelőek, de a 2010 utáni releváns könyvek rit-

kán jelennek meg. A tananyagok között saját segédletek is vannak, ezek dön-

tően néhány művön alapuló kivonatok. Helyesebb lenne a hallgatókat a kor-

szerű szakkönyvek vásárlására ösztönözni. 

Az elvárt kompetenciák elsajátítását a gyakorlati foglalkozások, önálló és cso-

portos munkák, esettanulmányok feldolgozása a tárgy tartalmához illeszkedően 

és megfelelő módon biztosítják. A szak oktatásában az idegen nyelvi kompe-

tenciák elsajátítása hangsúlyosan szerepel. Két félévben 4-4 kreditet érő szak-

nyelvi kurzusok szerepelnek, majd kritériumtárgyként szerepel, hogy két szak-

tárgyat idegen nyelven teljesítsenek. Elfogadható, ha ezt a szaktárgyat előzőleg 

már magyar nyelven teljesítette a hallgató, hiszen az idegen nyelven való telje-

sítésért már nem jár kredit (kritérium követelmény). A levelező tagozaton fél-

évenként 10 óra valószínűleg nem elégséges még a szaknyelvi alapok elsajátí-

tásához sem. 

Személyi feltételek 

A szak személyi feltételei nem megfelelőek. A szakfelelős, egyben a marke-

tingkommunikáció specializáció felelőse, Kiss Mariann egyéni szakmai tevé-

kenységét kutatásmentesség jellemzi, sem publikációs háttere, sem a marketing 

egészére történő rálátása, sem szakmai beágyazottsága, sem szakmai közéleti 

szerepvállalása nem teszi őt alkalmassá a szakfelelősi feladatok ellátására. Ér-

demi kutatási munkát a megadott publikációi alapján az utóbbi 10 évben nem 

végzett. Javíthatná a helyzetet, ha szakmai gyakorlati tapasztalatai lennének a 

vállalati életből, azonban ez nincs így. 

Probléma továbbá, hogy a matematika I-II. tantárgy felelőse az általa jegyzett 

tárgy oktatásában nem vesz részt. A 48 oktatóból 36 fő AT, 1 AE és 11 V 

státuszú. A vendégoktatók száma meghaladja a MAB által maximálisan elvárt 

20%-ot, de ez a ’vendégoktató’ kategória félreértéséből is adódhat. Az oktatás-

ban egyetemi, főiskolai tanár nem vesz részt, csak 23 oktatónak van tudomá-

nyos fokozata. Nagyon hiányzik a középkorú, kutatásban-oktatásban tapasztalt 

generáció. 

Az oktatói gárda szakmai megerősítése, az oktatói létszám és feltételrendszer 

tisztázása és korrigálása mindenképpen kívánatos. 

Tudományos háttér 

A képzéshez kapcsolódó menedzsment, pénzügyi, vállalatgazdasági, marketing 

területeken a szakmai műhelyek kutatási aktivitása alacsony, s nagyrészt a kar 

által biztosított és rendezett konferenciákhoz (MEB, FIKUSZ) kapcsolódik. Az 

oktatói publikációk száma kari átlagban oktatóként évi 2 megjelenés, ami nem 

sok, és ezek is többnyire intézményi kiadványban jelennek meg. A vizsgált idő-
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szakban aktuális pályázatokkal nem rendelkeztek, vállalati megbízások sincse-

nek. Világos kutatási irányvonal nem rajzolódik ki, mérvadó kutatási eredmé-

nyek nem mutatkoznak. 

Néhány oktató kutatási ambíciója ad lehetőséget arra, hogy a hallgatók olykor 

bekapcsolódhatnak egy-egy primer kutatás lebonyolításába. 

Infrastrukturális feltételek 

A szak oktatásához specifikus követelmények nem szükségesek. Az általános 

oktatási feltételek, előadótermek, szemináriumi termek, oktatástechnika, vala-

mint a könyvtári ellátottság jó, a könyvtár korszerű technikával segíti a hallga-

tók tanulmányait, az oktatók esetleges kutatási igényeit. A tantervben laborgya-

korlatnak nevezett oktatáshoz (idegen nyelv, számítástechnikai, informatika) a 

megfelelő technikai feltételek rendelkezésre állnak. 

Gondot okozhat azonban az, hogy a kar három intézete két helyen, egymástól 

távol van. Maguk a karok is Budapest különböző pontjain találhatók, az oktatók 

utaznak a képzési helyek között. 

A képzési létszám és kapacitás 

A szakon a képzés 2010-ben indult. A felvételi kapacitás a teljes idejű képzés-

ben 100-ról 80 főre csökkent, a részidejű levelező képzésben 30-ról 35 főre 

emelkedett. A felvett hallgatók létszáma a teljes idejű képzésben összesen 395 

fő volt (68, 66, 86, 94, 81), a részidejű képzésben 128 fő (21, 14, 20, 33, 40). 

A létszám kezelhető méretű, az intézmény képzési területi kapacitása lehetővé teszi. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A nappali képzésben az előadások és szemináriumok aránya jó. A levelező kép-

zésben egyértelműen az előadások dominálnak, ezeken kívül laborgyakorlatok 

vannak, szemináriumok nincsenek, illetve a tantervből ez nem derül ki. A kép-

zés módszertana megfelel a követelményeknek. Az óralátogatások tapasztalatai 

szerint a gyakorlati foglalkozásokon nagy az interaktivitás és jól motivált a hall-

gatói részvétel. A gyakorlati képzést több meghívott gyakorlati szakember al-

kalmankénti órafelkérése is bővíti. 

A szakmai gyakorlatok kiírásának, teljesítésének és számonkérésének intézmé-

nyi szinten kidolgozott rendje van. Fejleszteni lehet azonban a hallgatók által 

javasolt gyakorlóhelyek előzetes akkreditálásának rendszerét. 

A szak hallgatói mind Erasmus ösztöndíj programba, mind a kar által rendezett 

Nemzetközi hét programjába bekapcsolódhatnak. A karon rendszeresen vannak 

szakmai rendezvények, konferenciák, amelyekbe a szak oktatói és hallgatói is 
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bekapcsolódhatnak, aktivitásuk azonban az elmúlt időszakban nem számszerű-

síthető, szakra bontott nyilvántartások nincsenek. A hazai és nemzetközi kon-

ferenciákat ritkán látogatják, a hallgatóknál az OTDK kivételével ilyen lehető-

ség nincs. 

A hallgatók kiemelték, hogy oktatóik rendkívül hallgatóbarátok és segítőké-

szek. A hallgatók felzárkóztatása érdekében a nehezebb tárgyak (például: ma-

tematika) esetén 0. évfolyamot is indítanak. A Hallgatói Önkormányzat minden 

félévben átnézi a nappalis tantárgyakhoz kapcsolódó tematikákat. Az esetlege-

sen felmerülő problémákat pedig a tárgyfelelősnek jelzik. A problémák a leg-

több esetben megoldásra is kerülnek. A jegyzetekhez a hallgatók elektroniku-

san is hozzáférnek. 

Értékelés és ellenőrzés 

A tantárgyak értékelése írásbeli vizsga és gyakran beadandó dolgozatok alapján 

történik, ami megfelel az általános hazai gyakorlatnak. 

A szakdolgozati témaválasztás hagyományos úton történik, informatikai program 

a jelentkezések kezelésére nem áll rendelkezésre. Marketing jellegű témák ren-

delkezésre állnak kellő számban. A kereskedelem és marketing szakos hallgatók 

eddig 15 marketinges, 15 kereskedelmi s 3 egyéb témát választottak szakdolgo-

zatuk témájául. Az egy konzulensre eső dolgozatok számának nincs maximuma, 

az oktató korlátlan számú dolgozatot vállalhat. A megtekintett dolgozatok sta-

tisztikai elemzései még a ’jeles’ esetében sem léptek túl a gyakorisági számításo-

kon. Összetettebb statisztikai elemzéseket a dolgozatok nem tartalmaztak. 

A szakdolgozatok értékelését a témavezető és egy külső bíráló készíti. Az utób-

binak írásban nyilatkoznia kell az egyetemi szintű diplomájáról. A záróvizsgák 

bizottságainak munkájában külsős szakemberek részt vesznek. A záróvizsgák 

szakmai és szakdolgozat védési szakaszai egyszerre kerülnek lebonyolításra. A 

záróvizsgák egy hallgatóra jutó minimális és maximális időtartamát nem sza-

bályozzák. A záróvizsga tételsorai a tananyag egyszerű megismétlésének te-

kinthetők. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A képzés eredményességi mutatói rendkívül rosszak. A nappali képzésen az ed-

digi 2 olyan évfolyamból (68+66=134 felvett hallgató), akik befejezhették volna 

a tanulmányaikat, 18 fő szerzett diplomát, és még 8 fő záróvizsgázott. A lemor-

zsolódás a 2010-ben beiratkozott 63 főből eddig 28 fő volt (44%), a 2011-ben 

beiratkozott 64 főből 29 fő volt (45%). A részidejű képzés első két évfolyamából 

(21+14=35 felvett hallgató) 1 fő szerzett diplomát, és 6 fő záróvizsgázott. 

Nyelvvizsgahiány miatt 37% nem kapott diplomát a teljes idejű képzésben köz-

vetlenül a záróvizsga után. 

A látogatás során kiderült, hogy a kar nem fordít különösebb figyelmet ezekre 
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a meglehetősen magas statisztikai adatokra, azt a hallgatók összetételéből, ala-

csony felvételi pontszámából eredezteti. Mentori rendszert nem működtet, a 

hallgatók lemorzsolódásának csökkentésére legfeljebb egyes kritikusabb tár-

gyakat mindkét félévben meghirdet. 

A kar TDK tevékenysége 2010 és 13 közötti években gyenge volt (16-31 kö-

zötti dolgozatszám), ebben változást a 2014-es esztendő hozott, amikor a TDK 

dolgozatok száma 104-re emelkedett. Az ugrásszerű emelkedést a TDK felelős 

személyének megváltozásával magyarázták. Országos vagy nemzetközi szak-

mai versenyeken a szak hallgatói még nem indítottak csapatot. 

DPR eredmények csak kari szinten érhetők el. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A képzés a Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet keretei között folyik. A 

szakon érvényesülnek az Óbudai Egyetem szigorúan centralizált irányítási mo-

delljének sajátosságai. A szak felelőse jól szabályozott intézményi rend szerint 

terjesztheti elő tanterv módosítási, személyzeti jellegű kezdeményezéseit, ame-

lyek egyetemi mérlegelés és összehangolás útján érvényesülhetnek. 

A végzettek alacsony száma miatt mérvadó hallgatói visszajelzés még nem fi-

gyelhető meg. A jelenlegi hallgatók szubjektív értékelései erős intézményi kö-

tődésről tanúskodnak. 

Az oktatói értékelésnek, hallgatói visszacsatolásnak is általános egyetemi rend-

szere működik, de ezt a hallgatók nem tartják elég rendszeresnek, csak az új 

oktatóknál vagy egy új tárgynál kötelező. A problémás ügyek jelzésére a HÖK-

ön keresztül is megvan a lehetőség. A hallgatói beszámolók szerint ezek inté-

zése problémamentes és hatékony. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

Az Óbudai Egyetem kidolgozott, magas színvonalú minőségirányítási rend-

szert működtet, jelenleg is ISO 9001:2008 tanúsítással rendelkezik, 3 évenkénti 

TÜV audittal. Az egyetem minőségirányítási dokumentumai, kézikönyve, eljá-

rásai megtalálhatók, és belső hálózatról elérhetők a Minőségirányítási Iroda 

honlapján. 

Az intézményi – egyetemi és kari szintű – szabályozások alkalmazása érvénye-

sül, de szakspecifikus tapasztalatok még nem értelmezhetők. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT elemzés megállapításai lényegében helyesek, de elmaradt a korlá-

tozó feltételek megjelenítése. Az erősségek száma magas, a jóval kevesebb számú 
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gyengeség között jelölik meg többek között a területi széttagoltságot, az oktatók 

túlterheltségét, a magas hallgatói lemorzsolódást, de a kimaradt a tudományos 

fokozat nélküli oktatók magas száma, az oktatói kutatómunka elégtelensége. 

A szak nem használja ki azokat a lehetőségeket, amelyek az Óbudai Egyetem 

egészéből és a szak előzményeiből fakadnak. Egy erőteljesebb műszaki orientá-

ció jobban illeszkedne az intézményi feltételekhez, mint a marketingkommuniká-

ció specializáció kiemelése, amelynek sem kutatási háttere, sem oktatói tapaszta-

lata, sem vállalati kapcsolatrendszere nem biztosított. Jó lenne, ha a szak jobban 

kihasználná a többi egyetemi karral való együttműködés lehetőségeit, célirányo-

sabbá tenné az oda való beoktatást. Fontos törekvés a szak nemzetközi jellegé-

nek erősítése, ami szintén átütőbb lehetne egy ipari KKV marketing területen. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Indokolt a kreditek és óraszámok összehangolása és néhány tantárgy átso-

rolása. 

2. Át kell alakítani a specializáció tantervét, amelynek keretében el kell érni a 

KKK-nak való megfelelést, és célszerű lenne egy, az intézményi kutatáso-

kat, az intézmény piacát kiszolgáló specializáció elindítása. A marketing-

kommunikáció specializációhoz a szakmai háttér szerény. Helyette egy ipari 

marketing specializáció kidolgozása, de nem szakirányként, hanem a szak 

pozicionálásában felhasználható érvként való alkalmazása, ezzel kihasznál-

hatnák az intézmény más karaival lehetséges interdiszciplináris együttmű-

ködés lehetőségeit. Erre markáns kutatási projekteket is kellene indítani. 

3. Biztosítani kell a szak megfelelő vezetését, egy, a kutatást és oktatást, a 

marketing tudományát egészében átlátó szakfelelős kinevezésével. 

4. Az oktatói létszám és feltételrendszer tisztázása, az akkreditációs elvárá-

sokhoz való illesztése mindenképpen kívánatos. 

5. A tudományos aktivitást, az oktatók kutatáshoz való viszonyát javítani kel-

lene megfelelő ösztönzési rendszer kialakításával. 

6. Tovább kell növelni a gyakorlati oktatás arányát, és ennek a számonkérés 

formájában is meg kell jelennie. 

7. Indokolt a szakdolgozatok színvonalának emelése. 

8. A lemorzsolódás csökkentése érdekében felül kell vizsgálni a tantárgyi 

előfeltételek rendszerét. 
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Pécsi Tudományegyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

kereskedelem és marketing 

 alapképzési szak 

 

 

működő képzés értékelése: 

2007/10/XI/4. 

2016/1/VII/3/9. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szakon a képzés csak nappali tagozaton folyik, magyar nyelven. A képzés 

specializációt nem tartalmaz. A kreditpontok száma és belső arányai megfelel-

nek a KKK-ban leírtaknak. A tárgyak kreditpont-megosztása szabályszerű és 

jó: általában 6 kreditpontos, heti 2+2 kontaktórás tárgyakra épül a képzés. A 

tantervben az alapozó ismereteket 17 (3-6 kredites) tárgy tartalmazza, 75 kre-

dittel. Emellett 12 kredit értékben (4 tantárgy) kötelező a hallgatóknak társada-

lomtudományi tantárgyakat hallgatni. A sportfoglalkozások és szakmai nyelv-

órák kritérium-feltételként szerepelnek. A szakmai törzsanyagot 12 (6 kredites) 

tárgy és 4 kötelezően választható tárgy adja (összesen 84 kredit). A szabadon 

választható tárgyak köre egyetemi szintű és bőséges (23 tárgy), amelyből hár-

mat kell teljesíteni összesen 9 kreditpontért. Egy-egy tárgy minimum 12 hall-

gató jelentkezése esetén indul, de a tárgyat más szakok hallgatói is választhat-

ják. A szak hallgatói a 7. félévben szakmai gyakorlatukat teljesítik szoros in-

tézményi szabályzat szerint, tutor segítsége és ellenőrzése mellett (30 kredit). 

A szak tanterve, az előírt tanulmányi területek, ismeretkörök és az elmélet- és a 

gyakorlat aránya megfelel a KKK-ban felsorolt kompetenciák elsajátíttatásához. 

A tárgyak egymásra épültsége logikus. A KKK-ban tételesen felsorolt ismeret-

anyagok és témakörök a tantervben megtalálhatók, ha nem is önálló tantárgyak-

ként, de több tantárgyban is említve a megfelelő kapcsolatokat és vonatkozásokat.  

A szakirodalom korszerű, jelentős része a szak oktatói által készített szakkönyv, 

jegyzet, amelyek közül több is elérhető elektronikus adathordozókon. 
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Személyi feltételek 

A szakfelelős, Törőcsik Mária és - a szak sajátosságaként - a szakvezető meg-

felelnek az akkreditációs elvárásoknak. Tudományos fokozataikat a szakhoz 

kapcsolódó kutatással szerezték meg, kutatói szakterületük és publikációik is 

szorosan kapcsolódnak a szakhoz és az általuk oktatott szaktárgyakhoz. 

A teljes oktatói kör szakmai felkészültsége és kompetenciái jól szolgálják a 

szak oktatási követelményeit. A szak összesen 56 oktatója közül 42 AT és 5 AE 

státuszú (84 %). A 9 vendégoktató (V) a szakon elsősorban az alapozó és mód-

szertani évfolyamtárgyak, valamint a szabadon választható tárgyak körében lát 

el gyakorlatvezetői feladatokat. Az AT/AE/V oktatók aránya tehát 42/5/9, meg-

felel az akkreditációs feltételeknek, és jelzi az oktatói stabilitást is. A 26 tárgy-

felelős mindegyike rendelkezik tudományos fokozattal, továbbá még 12 bevont 

oktató minősített. A 42 AT besorolású oktató fele vezető oktató (6 egyetemi 

tanár és 15 egyetemi docens), 12 adjunktus, 8 tanársegéd és 1 mestertanár 

(nyelvtanár) egészíti ki az oktatói létszámot. 9 oktató (az oktatók 16 %-a) fele-

lőse több mint 25 kredit értékű tárgynak, ami az akkreditációs feltételeknek 

megfelel. Ez egy esetben kirívóan nagy kreditterhelést jelent (38), amelyet rö-

vid időn belül orvosolni szükséges.  

Tudományos háttér 

A kereskedelem és marketing alapszak szakfelelőse, a tárgyak felelősei és ok-

tatói szakmai reputációja megfelelő garanciát jelent a képzés színvonalára vo-

natkozóan. Az oktatók kutatói és szakmai aktivitása jelzi a szakterület ismere-

tét, kutatását, adott esetben a gyakorlati ismereteket és kapcsolatokat is. A szak 

oktatóinak igen jelentős publikációs aktivitása nyomon követhető szakmai ön-

életrajzukban, illetve az MTMT adatbázisában. 

Infrastrukturális feltételek 

A szak oktatása nem igényel specifikus infrastrukturális feltételeket. A szakon 

folyó képzés infrastrukturális feltételeit a Közgazdaságtudományi Kar - 2003-

ban felújított épületében (Pécs, Rákóczi út 80.) - biztosítja. Minden terem fel 

van szerelve az oktatáshoz szükséges számítógéppel, projektorral, hangosítás-

sal. A csoportmunka támogatására (elsősorban start up hallgatói vállalkozások 

részére) 2014-ben kialakításra került egy multifunkciós tér, amely egy konfe-

rencia-teremből és hét kisebb tárgyalóból áll.  

A karon minden oktató és adminisztrátor rendelkezik számítógéppel. 

A kar hallgatói számára a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 

(a továbbiakban: Tudásközpont) hétszintes, 13 ezer m2-es, korszerű és modern 

technikai felszereltségű létesítménye nyújt európai színvonalú könyvtári szol-

gáltatást. Az ÁJK-KTK Könyvtár a 3. emeleten helyezkedik el a Tudásköz-

pontban, mintegy 120 ezer dokumentummal. 
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A képzési létszám és kapacitás 

A szak tervezett hallgatói létszáma a vizsgált időszakban növekvő tendenciát 

mutatott (100-ről 120-ra nőtt). A ténylegesen felvett hallgatók száma 68 és 95 

között ingadozott (75, 68, 95, 90, 79), 2011-ben volt a legmagasabb, de mind-

végig elmaradt a tervezett létszámtól. Az eltérés ingadozása tükrözi a finanszí-

rozási rendszer változását. Az átlagos kapacitáskihasználtság 74,02%. Kapaci-

tás szempontjából a legmagasabb érték a 2011/2012-es tanévben 86,3 % volt, 

azóta folyamatosan csökken.  

Az intézmény személyi és tárgyi feltételei és kapacitásai elegendőek a hallgatói 

létszám befogadásához és kiszolgálásához. A felvételi keretszám emelése 

2012-től feltehetőleg indokolatlan volt, emiatt is tűnik ma alacsonyabbnak a 

kapacitáskihasználtság. Az oktatói leterheltség a teljes kapacitáskihasználtsá-

got is kezelni tudná. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A tantervben az elmélet és a gyakorlat aránya megfelel a KKK-ban felsorolt 

ismeretek és kompetenciák elsajátíttatásához. A gyakorlati jellegű tárgyaknál 

gyakoriak az esettanulmányok, projektmunkák, prezentációk. Az oktatók több-

féle módszert párhuzamosan is alkalmaznak a tantárgy jellegéhez és tartalmá-

hoz igazodva. Az órák interaktívak, korszerű oktatási technikával kiegészítve. 

A fiatalabb oktatók a korszerű oktatási technológia legújabb lehetőségeit is ma-

gabiztosan alkalmazzák. Az angol nyelvű szakanyagokat közösen dolgozzák 

fel. A hallgatók a szak oktatásának gyakorlati jellegét hangsúlyozták, és pozi-

tívan értékelték. Kiemelték a kiscsoportos projektmunkák lehetőségeit és hasz-

nát, valamint a szakmai gyakorlat megszervezéséhez, lebonyolításához, hasz-

nosításához kapott segítséget. 

Értékelés és ellenőrzés 

Az alapozó és a kötelezően választható társadalomtudományi tárgyak esetében 

a számonkérés elsősorban írásbeli vizsga, kollokvium formájában történik. A 

szakmai törzsanyagban 11 kollokviummal és 7 gyakorlati jeggyel záródó tárgy 

szerepel. Összesen a szakon a kollokviumok száma 29, a gyakorlati jeggyel zá-

ródó tárgyak száma 9, a kritérium-követelményként teljesítendő tárgyak száma 

4. A gyakorlati jegyek arányát célszerű lenne növelni. 

A szakdolgozati témák kiírására évente kétszer kerül sor, október és március 

hónapban. A szakvezető 10 témát ad meg, melyekre a hallgatók a CooSpace 

elektronikus felületén jelentkezhetnek. A Tanulmányi Osztály továbbítja a je-

lentkezéseket a szakvezetőnek, aki a hallgatók mellé konzulenseket jelöl ki. 

A témakörök általában egyformán keresettek a hallgatói körben. 
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A szakdolgozatok plágium ellenőrzésen esnek át az MTA Sztaki Kopi nevű 

programja segítségével. 

A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből áll. A 3 tagú záróvizsga bizottság 

feltesz a hallgatónak 2-2 kérdést a bírálatok alapján, melynek kidolgozására a 

hallgató felkészülési időt kap. Ezt követi a dolgozatot bemutató prezentáció és 

a kérdések megválaszolása. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A felvettek száma a vizsgált időszakban összesen 407 fő (75, 68, 95, 90, 79). 

Ebből diplomát 289-en kaptak eddig (71%). A diplomát szerzők száma alapján 

a lemorzsolódás nem jelentős. A végzettek 10-22%-a nyelvvizsga hiánya miatt 

nem kap diplomát. 

A mesterszakokról a hallgatók a honlapon olvasható leírások alapján, valamint 

a kar nyílt napján tájékozódhatnak. A nyílt napon a marketing mesterszak ve-

zetői személyes előadást is tartanak. Az egyetem speciális képzéseket, trénin-

geket is kínál, melyekkel a hallgatók kiegészíthetik tudásukat, új kompetenciá-

kat biztosítanak és elősegítik a munkaerőpiacon való sikeres szereplést is. 

Nyelvtanulásra külön térítés ellenében van lehetőség. Nyitott szemináriumok-

kal, konferenciákkal, rendezvényekkel segítik elő a hallgatók szakmai fejlődé-

sét. A Kompetencia és Tehetségfejlesztő Központ tájékoztatja a hallgatókat kü-

lönböző ösztöndíj lehetőségekről, versenykiírásokról, egyéb tanulmányi kérdé-

sekről. Emellett orientációs tanácsadással és coaching szolgáltatással segíti a 

hallgatók tehetséggondozását. Az Erasmus program keretein belül a szak is fo-

gad, illetve küld hallgatókat a világ számos egyetemére. 

Az OTDK eredményekre (egyenletesen jó teljesítmény) büszke a kar – ám nem 

derül ki egyértelműen, hogy a szak hallgatói közül hányan készítettek OTDK 

dolgozatot. A DPR adatok is csak kari szinten érhetők el. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak menedzselése megfelelő gondossággal folyik. A szakfelelős és a szak-

vezető közötti munkamegosztás a stratégiai és operatív feladatok szétválasztá-

sán alapul. A szakmai gyakorlatokért külön oktató felelős. A szak oktatói meg-

beszélései, valamint a hallgatók bevonásával szervezett szakmai nap jó lehető-

séget teremtenek a tapasztalatok összegyűjtésére, megbeszélésére, a fejlesztési 

elképzelések körvonalazására. 

A szak oktatói rendszeresen megbeszélik a szakot érintő munkaerőpiaci, okta-

tási és egyéb szakmai kérdéseket. Figyelemmel kísérik, ösztönzik és nemegy-

szer mentorálás formájában tevőlegesen is segítik a hallgatók szakmai fejlődé-

sét (TDK jelentkezések, tanulmányi versenyek, pályázatok stb.). A szaknap 
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szervezésével pedig hozzájárulnak a hallgatói közösség kialakításához és az 

oktató-hallgatói kapcsolat fejlesztéséhez. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A PTE Közgazdaságtudományi Karán egységesen szabályozott minőségbizto-

sítási rendszer működik, amely a kereskedelem és marketing alapszakon is ér-

vényesül. A kar az oktatás és kutatás területén MSZ EN ISO 9001:2009 szab-

vány szerinti minőségirányítási rendszert hozott létre, tart fenn és fejleszt.  

A minőségbiztosítás kari szinten szabályozott rendszerét a tanszék, a szakveze-

tés betartja, egyedi, szakra vonatkozó jellemzőket nem alkalmaznak. Ezek a 

témák érintik a hallgatói kiválasztás, felvétel, oktatás és számonkérés rendsze-

rét. Ugyanez mondható el az oktatói munka hallgatói véleményezéséről, vala-

mint a pályakövetési rendszerről. 

A szak oktatói állománya generációváltási folyamaton megy keresztül. Néhány 

tapasztalt oktató a közelmúltban vonult nyugdíjba, helyettesítésük tudományos 

fokozattal rendelkező oktatókkal megtörtént. A szak menedzsmentje tisztában 

van és foglalkozik is a további fiatalítás kérdésével, a megfelelő utánpótlás tu-

dományos felkészítésével, mert az oktatók koreloszlását tekintve egyértelmű, 

hogy bizonyos tárgyak esetében már most meg kell kezdeni az új tárgyfelelősök 

és oktatók kinevelését. 

A kar rendszert alakított ki a fiatal oktatók bevezetésére, segítésére és értékelé-

sére. A tárgyfelelősség átadása így több éves folyamat: a PhD hallgató már de-

monstrátorként részt vesz az órákon. Később gyakorlatvezetői feladatokat is ellát, 

majd egy-egy téma előadására készül fel, amelyet felügyelet mellett tart meg, és 

amit értékelnek a tárgyfelelőssel, olykor a szakfelelős észrevételeivel kiegészítve.  

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A kereskedelem és marketing alapszak C-SWOT analízise a kar helyzetét meg-

határozó tényezőkre épül, amelyet a szak önértékelése a szakra jellemző sajá-

tosságokkal egészített ki. Eszerint mindenképpen erősség az oktatók magas mi-

nősítettsége és erős lojalitása. Kiemelendő a tudatos, az alapértékeket szem 

előtt tartó utánpótlás-fejlesztés. A saját oktatók által készített tananyagok, tan-

könyvek magas arányai is fontos erősség. Gyengeség az oktatói vonalon a nem 

egyforma leterheltség, a generációváltás időt igénylő folyamata, a középkorú 

oktatói generáció hiánya. 

A hallgatói oldalon fontos erősség a sikeres szakkollégiumi és a jelentős TDK 

részvétel. Gyengeség viszont a jelentős különbség a hallgatók felkészültségé-

ben. Ugyancsak probléma a hallgatók viszonylag szűk, regionális beiskolázási 

körzete, amelyet legalábbis a Dél-Dunántúlra, de a főváros felé is szeretnének 

kiterjeszteni. 
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A szak vezetői a lehetőségeket a moduláris képzés kiterjesztésében, a célzott és 

erőteljesebb beiskolázási marketingben, valamint a belső (egyetemi) piac kiak-

názásában látják. Veszélyt jelent viszont a demográfiai trendek mellett a régió 

depressziós helyzete, az egyre alacsonyabb hozott tudásszint, a mobilitás hiá-

nya, és a szakma presztízsének romlása. 

A fejlődés korlátjának tekintik a jelenlegi (és az elmúlt évek) törvényi szabá-

lyozás változásait, illetve az ebből eredő kiszámíthatatlanságot, amelynek kö-

vetkezménye az egyetem aktuális gazdasági helyzete. Ezek is hozzájárulnak 

ahhoz, hogy erodálódik az egyetem és a szak négy évtized alatt felépített pozitív 

imázsa. Fontos tényező, hogy régió több szempontból leértékelődött, a régió 

munkáltatói elégtelen felvevő piacot jelentenek a végzett hallgatók számára. 

Fontos feladatuk a színvonal fenntartása, az oktatói generációváltás lebonyolí-

tása, a versenyképesség és a vonzerő növelése. Ennek eszközei a korábbi ha-

gyományok megújításával szorosabb oktatói és hallgatói viszony kialakítása, 

mely egyben közösségteremtő erővel is bír, és mint ilyen, a középiskolások 

számára is vonzó érv lehet a szak mellett. A szakvezetés tervezi a marketing 

szakma hatékonyabb népszerűsítését, az alumni kapcsolatok erősítését és a kar 

beiskolázási programjában való aktív részvételt. 

A piaci környezeti változásokra reagálva erősíteni tervezik a szak kereskedelmi 

vonalának erősítését mind a tanterv, a sillabuszok újragondolása, mind a szak-

mai kapcsolatok, programok terén. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A legsürgetőbb feladat egyes oktatói kredit- és tantárgyi terhelések átte-

kintése és a MAB követelményeinek megfelelő módosítása.  

2. A generációváltás folyamatának felgyorsítása, a tantárgyfelelősi és kuta-

tói profilok összehangolása. 

3. Törekedjenek arra, hogy a felsőoktatási szakképzésben hatékonyabb le-

gyen az alapképzési szak utánpótlásának biztosítása mind a létszám, 

mind a szakmai felkészítés területén. 

4. Célszerű a számonkérés tekintetében a gyakorlati jegyek arányának nö-

velése. 
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Széchenyi István Egyetem 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi 
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elemző  
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szakindítási MAB határozat: 

2005/6/X/2/84.  

2016/1/VII/3/10. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos,  

magyar nyelvű képzésre,  

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A képzés mintatanterve megfelel a KKK elvárt szakmai arányainak, mind az 

alapozó, mind a szakmai törzs, mind a képzési közös és a specializációhoz ren-

delt tantárgyi kreditek vonatkozásában egyaránt. Az előírt ismeretkörök, tartal-

mak megjelennek a programban. A hozzárendelt óraszámok megfelelőek. A 

pótlólag bemutatott levelező képzési mintatanterv megegyezik a nappali képzés 

mintatantervével, a szabadon választható tantárgyak köre szűkebb. Az önérté-

kelésben nem került részletes kidolgozásra a KKK kompetenciáknak történő 

tantárgyi megfeleltetés, s annak részletesebb oktatás-módszertana. 

A tanterv, tananyag kapcsán több kérdés, feladat, hiányosság vethető fel. A 

képzés erősen előadás-orientált: 1170:840 előadás-gyakorlat arány jellemzi. 

Megfontolandó az értékesítési technikák, PR, kereskedelmi vállalkozások gaz-

dálkodása, szolgáltatásmarketing, logisztika gyakorlat nélküli oktatása, módo-

sításuk ajánlott. A két specializáció alkalmas szakmai súlypontot emel ki, 

ugyanakkor a marketingelemző tartalma inkább kommunikációs (3 tárgy) és al-

kalmazási sajátosság súlypontú (B2B, nonprofit/KKV), csak a (specializációkö-

zös) kontrolling tekinthető elemző jellegűnek. Vagy a specializáció megneve-

zését, vagy a tartalmát javasolt módosítani, hogy szinkronban legyek egymás-

sal. Az alapozó marketing tárgy már a második szemeszterben megjelenhetne, 

segítve a törzstárgyi építkezést, s az alapozó tárgyak illeszkedését, megértését. 

Nem javasolt az összes szakmai közös tárgy koncentrálása az első szemeszte-

rekre. Pl. a menedzsment esetében nem baj, ha az több ismeretre, tapasztalatra 

épül, különösen, ha abban olyan marketing-készség, mint a kérdőívkészítés, az 
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interjútechnika is megjelenik. A számvitelnek nem kellene megelőznie az ösz-

szes pénzügyi jellegű tárgyat, a számvitel 2 nem a szakmai törzstárgyak közé 

való. Korai a nemzetközi marketing megjelenése a még nem ismert alapszak-

tárgyak előtt (pl. marketingkommunikáció, kereskedelmi vállalatok gazdálko-

dása, értékesítési technikák stb.) A kereskedelmi vállalatok gazdálkodása ké-

sőn, az 5. félévben jelenik meg, párhuzamosan a kereskedelmi vállalatok szer-

vezésével, elemzésével. A fogyasztói magatartás elemzését is célszerű a 6. sze-

meszternél korábban tárgyalni, hiszen a vevő-ismeretre számos szaktárgy épül. 

Hasonlóan elválasztandó a marketing kommunikáció 1 és a PR. Érdemes a B2B-

marketinget mint „nehéz” tárgyat az utolsó szemeszterre hagyni. 

A tantárgyi programokban, tematikákban megjelennek az ismeretátadást, kész-

ségfejlesztést támogató szükséges témakörök, relatíve nagyon kevés átfedés 

lelhető fel. A szakspecifikus ismeretek, témakörök jól koncentrálnak az alap-

képzési megközelítésre, „meghagyva” a stratégiai, vezetői döntési szakmai, tar-

talmi feladatokat a mesterképzésre. A tematikában megadott szakirodalom szá-

mos esetben szegényes, csak egy-egy könyv jelenik meg, nem ritkán több mint 

10 évvel korábban kiadottak (marketing, logisztika stb.) Tanulmány, folyóirat-

cikk, egyéb aktuális irodalom ritkán található. Nem élnek rendszeresen a tárgy-

jegyzők az ajánlott irodalom megadásával. 

A képzési programban csak a szabadon választható tárgyak között találnak a 

hallgatók idegen nyelven felvehető tárgyakat, a szaktárgyak esetében nincsenek 

idegen nyelvű helyettesítő tárgyak.  

Személyi feltételek 

A szak a szakmailag felelős Marketing és Menedzsment Tanszékre, alapvetően 

saját, intézményhez kötődő, stabil oktatói gárdára épül. Az oktatói kar mintegy 

60 főből áll, kari szinten 87%-os minősítettséggel. A képzésben résztvevő ok-

tatók száma, korösszetétele, tudományos minősítettsége, foglalkoztatási státu-

sza alapján biztosítottak a képzés személyi feltételei. Az összterhelési arányok 

– mind a kreditek, mind az óraszámok vonatkozásában – átlagosan nézve tart-

hatóak, néhány – a szak képzésében nem meghatározó szerepet játszó – oktató 

esetében jeleznek túlzott (25 fölötti kredit, 16 óra hetente) terhelést. 

A szakfelelős, Józsa László egyetemi tanár, a hazai marketing oktatás-kutatás 

meghatározó, ismert alakja, megfelel a szakfelelőssel szembeni elvárásoknak, 

ugyanakkor a szakon való jelenléte csak egy tárgyra, egy előadássorozatra kor-

látozódik. A kereskedelem-szervező specializáció felelőse, Szabó József, a mar-

ketingelemző specializáció felelőse, Huszka Péter és a tantárgyfelelősök is tu-

dományosan minősített, rendszeresen publikáló oktatók-kutatók, szakmailag, 

formailag egyértelműen alkalmasak. A tantárgyfelelősök MTMT-ben regiszt-

rált publikációinak vizsgálata alapján ugyanakkor több esetben nem lelhető fel 
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a témához közvetlenebbül kapcsolódó kutatási, publikációs háttér (nemzetközi 

marketing, médiaismeret, kereskedelmi vállalkozások, értékesítési technikák stb). 

Tudományos háttér 

A szakot gondozó tanszéken az elmúlt években tudatos kutatási tevékenység 

valósult meg, melynek eredményeképpen jelentős publikációs eredményeket 

értek el. Az oktató-kutató közösség rendszeresen vesz részt hazai és nemzetközi 

konferenciákon, erősítve nemzetközi láthatóságukat. Mindezek eredményeként 

szakkönyvek, hazai és külföldi, értékes folyóirat-publikációk is születtek. Jel-

lemzőek a közös kutatások, publikációk, melyek az együttműködés meglétét 

erősítik. A fogyasztói elemzések, a Városmarketing Kutatócsoport jelzik, hogy 

kezd kialakulni a közös kutatói irány, műhely jelleg. A korábbi személyes nem-

zetközi kapcsolatok intézményesülése is elkezdődött. Ugyanakkor az elmúlt 2 

évben történt vezetői változások után fontos feladat a megindult folyamatok 

folytatása, az eredmények megőrzése és új irányok megerősítése, különösen a 

fiatal, ambiciózus kollégák megnyerése, megtartása érdekében. 

Infrastrukturális feltételek 

A győri campus rendelkezik a szak jelentős létszámát magas színvonalon ki-

szolgáló infrastruktúrával. 100-nál több főt befogadó előadóteremből 5 áll ren-

delkezésre, továbbá 35 kisebb kapacitású szemináriumi terem használható a kis 

létszámú foglalkozásokra. A 4 számítástechnikai kabinet összesen 185 fő befo-

gadására képes. A könyvtári infrastruktúra jelentősen javult a 2011 szeptembe-

rében felújított és új helyre költözött Egyetemi Könyvtár és Levéltár átadásával. 

A könyvtár nyilvános regionális tudományos szakkönyvtárként működik, 

amelyben 140 internet csatlakozással ellátott számítógép áll a látogatók rendel-

kezésére, továbbá egy 120 géppel felszerelt olvasóterem is. A jelentős könyv-

tárállomány mellett elérhetők a legfontosabb adatbázisok is (Wos, EBSCO, 

stb.). Az elektronikus tananyagok a Kautz Kar által működtetett „Virtuális Kar” 

rendszerből tölthetők le. 4-5 szak specifikus tárgy esetében saját jegyzettel, 

több esetben segédlettel találkozunk, azok segítik az oktatást. 

A hallgatói létszámhoz viszonyítva a kollégiumi kapacitás jelentős. A campus 

területén két sportlétesítmény van (edző csarnok, egyetemi sportcsarnok). 

A képzési létszám és kapacitás 

A vizsgált 2009/10-2013/14 közötti időszakban a nappali képzésben tervezett 

éves felvételi keretszám 70-ről 100-ra emelkedett, a felvett hallgatók száma tö-

retlen érdeklődést tükröz (53, 51, 83, 71, 101, összesen 359 fő). A levelező kép-

zésben a 60 fős éves felvételi keretet ingadozó érdeklődés mellett átlagosan 67%-

ban tudták kitölteni (43, 43, 54, 24, 38, összesen 202 fő). A hallgatói létszámok 

a kapacitásokon belül alakultak.  
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2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A képzés – már jelzett – előadás-túlsúlya mellett kiemelendő, hogy szinte min-

den tárgy esetében félévi hallgatói feladat kiadására, prezentálására, vitájára 

kerül sor, ami javítja a gyakorlatorientáltsági képet. A kapcsolódó konzultációs 

lehetőségek biztosítottak. Az oktatásmódszertani fejlesztés a szak vonatkozá-

sában is megfogalmazott szándék, tudatos törekvés. Az idegen nyelvű képzésre 

célszerű – a meglévő erőforrások részbeni átcsoportosításával – nagyobb hang-

súlyt fektetni. Az Erasmus program külföldi részképzései a szakon is megje-

lennek, az igénybevevők száma növelendő. 

A kar, a tanszék és az oktatók törekszenek a gyakorlati szakemberek vendég-

ként, esettanulmány-gazdaként történő bevonására, s a hallgatókat gyakorta vi-

szik szakmai rendezvényekre (pl. kamarai programok, konferenciák).  

Értékelés és ellenőrzés 

A számonkérésben túlzottan dominál az írásbeli vizsga. Csak néhány tárgy ke-

retében történik szóbeli beszámoltatás. Megjelenik a számítógéppel támogatott 

teszt is. A képzés, a szak jellege mindenképpen a szóbeli készségek fejlesztését 

igényli, a szóbeli vizsgák formájában is, ezt nem helyettesíthetik kizárólag az 

évközi, lazább, nem olyan átfogó jellegű, szintetizálást, érvelést igénylő pre-

zentációk. A szóbeli vizsga, megfelelő oktatói felkészülés és játékszabályok 

mellett, nem csökkenti a számonkérés objektivitását sem. 

A szakmai gyakorlatra 165 kredit teljesítése után kerülhet sor. A hallgatók kez-

deményezhetnek gyakorlati helyet, vagy az egyetem Kommunikációs és Szol-

gáltató Központja közreműködésével a kar ajánl. A gyakorlatról 20000 karak-

teres beszámolót kell készíteni, amit az oktatási dékánhelyettes hagy jóvá. A 

központi szervezés előnyei mellett ugyanakkor célszerű lenne a gyakorlati he-

lyek szakmai relevanciájának, az ott szerzett ismeretek, tudás, készségek meg-

ítélésének a szakfelelős tanszék, a szak kijelölt referense révén történő értéke-

lése, a szakdolgozat-készítési folyamathoz történő illesztése. (Ilyen mechaniz-

musról nem szól a szabályzat, gyakorlat.) 

A szakdolgozati jelentkezés elsősorban a meghirdetett témák alapján „közpon-

tilag”, az adott konzulenshez történik, de lehetséges ettől eltérő, a szakhoz il-

leszkedő téma kezdeményezése is. A szakdolgozat-készítést szakszeminárium 

keretében támogatják. Egy oktató általában 10-15 szakdolgozót konzultál egy 

időben. A szakdolgozatot a belső konzulens és egy, általa javasolt, a 

dékánhelyettes által felkért külső szakértő bírálja. A szakdolgozat készítésének, 

formai és tartalmi elvárásainak szabályozása jól megoldott, írását egy segédlet 

is támogatja. A megismert dolgozatok formailag megfelelőek, megfelelnek az 

értékelésük minősítésének.  
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A komplex záróvizsga szervezése sajátos gyakorlatot mutat. A vizsga és a szak-

dolgozat védése időben kettéválik. A komplex záróvizsga előzetesen kiadott 

témakörök alapján történő felkészüléssel háromórás írásbeli vizsga keretében 

történik, ahol esettanulmány(ok) megoldása segítségével kell a hallgatóknak a 

tudásuk, ismereteik felhasználásáról, alkalmazásáról számot adni. A záróvizs-

gára való felkészüléshez kiadott témakör és szakirodalmi háttér átfogja a szak-

mai törzsismeretek, tantárgyak körét. A komplex vizsgának a szituációk, eset-

tanulmány alapján történő lebonyolítása, az alkalmazói tudásra való koncentrá-

lás jó. Jobb, mint a szokásos vizsgakérdések alapján történő újravizsgáztatás, 

ugyanakkor – ez esetben is – a szóbeli vizsga (hasonló felkészülés alapján) 

szakmai vitaként jobb lenne, mint az írásbeli: a záróvizsga-bizottság a vizsga 

jelen formájában csupán a szakdolgozat és az ahhoz kapcsolódó tapasztalatok, 

ismeretek alapján kap személyes benyomást a végzős hallgatóról. A védésen a 

szakdolgozat 10 perces prezentálása, annak vitája történik. A szakdolgozatvé-

dés sikertelensége esetén a komplex záróvizsgát is meg kell ismételni, ez a gya-

korlat nem egészen hallgatóbarát. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A felvett hallgatók száma az elmúlt 5 évben nappali tagozaton évente 50-100 fő 

körül alakult, tendenciájában növekvő, s a levelező képzés is 30-40 közötti, kisebb 

ingadozással. (A 2015/16. tanévre a nappali képzésre 71, a levelezőre 41 elsőhe-

lyes jelentkezést regisztráltak, 200-200 fő körüli összjelentkezési számmal.) 

A nappali képzésben 85, a levelező képzésben azonban mindössze 19 diplomát 

adtak ki. A képzésben az átlagos lemorzsolódási arány 30% körüli, s a záró-

vizsgát tett hallgatók mintegy 30% nem bír nyelvvizsgával. 

A DPR szerint a végzett hallgatók 95%-a egy éven belül elhelyezkedik, szak-

májában, szakmaközeli munkahelyeken. 

A hallgatók felkészítése a továbbképzésre, a tehetséggondozás folyamatai, 

rendszere a karon jól kiépített, mind az ismeretek oktatása, mind a hallgatókkal 

történő közvetlen foglalkozás, menedzselés vonatkozásában. A Szakkollégium, 

(O)TDK szervezettsége, eredményessége megfelelő, a felelős oktatók sok ener-

giával segítik a tanulmányi versenyeken való sikeres szereplést. A szak OTDK-

n ér el sikereket, első helyezést és további elismeréseket egyaránt (városmarke-

ting, piackutatás). 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak menedzselése alapvetően kari, s részben tanszéki szinten történik. Az ok-

tatásszervezés (szakdolgozat, szakmai gyakorlat stb.) jelentős mértékben centra-

lizált (kari). A szakfelelős jogosult a szakmai irányításra, kezdeményezésekre a 
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kar vezetése, a kari tanács felé. Az oktatásszervezési, tantervi, szabályozási vál-

toztatásokat az Egyetemi Oktatási Bizottság véleménye alapján a Szenátus 

hagyja jóvá. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A karon, s ebből eredően a szakon kiépültek a minőségbiztosítási folyamatok, 

szervezettek az értékelések, szintúgy a hallgatói visszacsatolások. Ezt a korábbi 

intézményi akkreditáció minősítette, alkalmasnak, jónak ítélte. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A külső feltételrendszer, a korlátok közül kiemelendők a társadalmi, különösen 

a demográfiai változások, az érettségizők egyre csökkenő létszáma, az általá-

nosan alacsonyabb műveltség, idegennyelv-ismeret, az államilag finanszírozott 

helyek számának csökkenése és a szak piaci alapon történő működ(tet)ése, az 

üzleti szféra részéről kisebb mértékű támogatás és vállalati megbízás, a fővárosi 

egyetemek vonzását jelölték meg. A szak fontos előnyei, erősségei közé tarto-

zik a felvett és végzett hallgatók relatíve magas aránya, az oktatói kar széles 

kutatási palettája, minősítettsége, a folyamatos tananyagfejlesztés, a szak hall-

gatóinak fokozott aktivitása, eredményessége a tudományos diákköri munká-

ban. A gyengeségek között említették az informatikai eszközbeszerzéssel kap-

csolatos korlátozásokat, a pénzügyi támogatások hiányát, a szakon oktató pro-

fesszorok alacsony számát, a szakmai tárgyak idegen nyelvű oktatásának gyen-

geségét, az oktatásmódszertani hiányosságokat (pedagógiai ismeretek). Az 

egyik legnagyobb lehetőségnek Győr folyamatosan növekvő vonzerejét, a kap-

csolatépítést, együttműködések kialakítását a vállalati szférával, az interdisz-

ciplináris kutatások révén új kutatási területek megjelenítését nevezték meg. 

Emellett a kart, a képzéseket népszerűsítő, saját marketing szükségességét, a 

nemzetköziség növelését tartják kiemelten fontosnak. 

Összességében – egyetértve a C-SWOT megállapításaival, s kiegészítve azt az 

értékelés elismerő és kritikus megállapításaival – a kereskedelem és marketing 

alapképzési szak a kar képzési profiljában stabil pontnak értékelhető, melyet 

látható, biztonsággal tervezhető kereslete, az oktatói kar felkészültsége és az 

intézmény keret-feltételei, a város és a vállalkozói környezet kedvező, támo-

gató hatásai tesznek megalapozottá. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A mintatanterv kisebb-nagyobb strukturális átrendezése kívánatos a tan-

tárgyak szakmai-logikai összhangja érdekében. A specializációk pontosí-

tása, gyakorlatorientált kiegészítése, illetve a marketingelemző specializá-

ció esetében a tartalmi és elnevezésbeli összhang megteremtése célszerű. 
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Az átrendezés a szak győri sajátosságának, pozícionálásának kialakítására 

irányuló szándék megnyilvánulása lehet. 

2. A tantárgyi programok, tematikák pontosítása szükséges, elsősorban a 

szakirodalmi kötelező és ajánlott források bővítése, frissítése, továbbá a 

tantárgyfelelősök még jobb megfelelősége érdekében kutatás-támogatás, 

esetleges oktatói profil-módosítás formájában. 

3. A kutatási műhely-jelleg erősítésének folyamatát fenn kell tartani kutatási 

pályázatok, közös, illetve kooperációs (interdiszciplináris, karközi, nem-

zetközi) együttműködési programok révén. 
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Szegedi Tudományegyetem 

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

kereskedelem és marketing  

alapképzési szak 

 

 

szakindítási MAB határozat: 

2005/6/X/2/90. 

2016/1/VII/3/11. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, a javaslatok-

ban szereplő hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig  
történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma  

A szakon csak teljes idejű képzés folyik specializáció nélkül, magyar nyelven.  

A tanterv alapvetően megfelel a KKK elvárásainak, de a képzés során összesen 

54 tárgyat kell a hallgatóknak elsajátítaniuk, ami miatt a tanterv kissé elapró-

zódottnak tűnik. Hiányzik a képzés befejező szakaszában egy szintetizáló tárgy 

(pl. marketingtervezés), amely az egyes részterületek anyagát egységbe fog-

lalná. A kereskedelemhez kapcsolódó tárgyak száma az elfogadhatóság mini-

mumán áll: csak egy tárgy foglalkozik kötelezően a kereskedelmi ismeretekkel, 

a másik három kereskedelmi tárgy választható, de a hallgató diplomát szerezhet 

anélkül is, hogy ezek közül akár egyet is választana. Ezeket a tárgyakat indokolt 

lenne kötelezővé tenni, helyette más, önmagában érdekes, de a képzés jellegé-

hez kevésbé kapcsolódó tárgyakat (pl. humánmenedzsment, költségvetési kap-

csolatok stb.) a választható blokkba áthelyezni. A néhány tantárgyleírást érintő 

helyszíni betekintés alapján a megadott szakirodalmak megfelelőek, de a 2010 

utáni releváns könyvek visszafogott számban jelennek meg. A kompetenciák 

tekintetében a párosítások megfelelőek. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Hetesi Erzsébet minden tekintetben megfelel a követelmények-

nek, a marketing egészére történő rálátása, szakmai beágyazottsága, szakmai 

közéleti szerepvállalása egyértelműen alkalmassá teszi őt a feladatok ellátására. 

Megadott publikációi nagyon jó tudományos teljesítménynek értékelhetők. 

Az AT/AE/V oktatók aránya megfelelő. A képzés 75 tantárgyát 85 oktató ok-
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tatja, ebből 49 tantárgyfelelős. A tantárgyfelelős oktatók kreditterhelése meg-

felelő, kielégíti a MAB előírásait. Néhány oktató, így a szakfelelős is átlépi 

ugyan a 25-ös kredithatárt, de az arányuk az összes oktatói körben nem haladja 

meg az engedélyezett mértéket. A marketing szakterület oktatóinak száma 

azonban rendkívül alacsony. A képzés lényegét képező, a marketing szélesebb 

értelmezési körébe tartozó tárgyakat egy egyetemi tanár és két tantárgyfelelős 

látja el. Ők összesen 16 tárgy vezetését látják el. Mindenképpen szükséges 

lenne legalább egy főállású, tudományos minősítéssel rendelkező oktató felvé-

tele a marketing-kereskedelem szakterületére. Összesen két tantárgyfelelősnek 

nincs tudományos minősítése, az egyikük nyelvtanár, a másik jogász. 

Tudományos háttér 

A kar, illetve az integrált egyetemi háttér jó alapot teremt tudományos kuta-

tásra, amellyel az oktatók jól is éltek. A szakfelelős a magyar és a nemzetközi 

marketing szakmai szféra elismert szereplője, szakkönyveit más műhelyek is 

alkalmazzák, publikációi neves hazai és nemzetközi folyóiratokban jelennek 

meg. A doktori iskola keretében a tudományos utánpótlásban is fontos szerepet 

vállal. A magas oktatási terhelés is magyarázza, hogy a beosztott oktatók pub-

likációs tevékenységében a nemzetközi publikációk még nem foglalnak el meg-

felelő helyet. A kar ugyanakkor fontos lépéseket tesz ennek javítására, pl. je-

lentős anyagi támogatást nyújt a kutatásokon alapuló külföldi publikációk meg-

jelentetésére fontos tudományos folyóiratokban.  

A kar keretében jelenleg négy kutatóműhely működik, ezek tevékenységének 

fejlesztése indokolt, egyrészt a vállalatok irányába, másrészt originális kutatá-

sok nemzetközi elismertetése felé. 

Infrastrukturális feltételek 

A szakon folyó képzés infrastrukturális feltételei megfelelők. Az oktatás döntő 

többségben 2 épületben zajlik. A Kálvária sugárúti, felújított és a legkorszerűbb 

technikával ellátott épületben kapnak helyet az irodák, valamint három 40 fős 

tanterem, 2 számítógépes kabinet és három szemináriumi terem. Az ebben az 

épületben található termek mindegyikében lehetőség van az előadások és foglal-

kozások digitális rögzítésére és a kar honlapján történő, akár azonnali közvetíté-

sére. A másik épület a Feketesas utcában található (mintegy 5 perces sétára az 

előző épülettől), 2012-ben lett felújítva, és 5 tanteremnek ad otthont. Az okta-

tási teremkapacitás itt tovább is bővíthető. A 2 épületben tartott tanórák mellett 

előfordul, hogy a diákok évfolyamszintű előadás keretében a József Attila Tanul-

mányi és Információs Központ nagy termeiben hallgatnak kurzusokat. Ezen 

túlmenően szükség esetén egyes tanórákat más karok tantermeiben tartanak.  

A Gazdaságtudományi Kar 2 számítógépes labort üzemeltet a kar hallgatói szá-

mára, emellett a diákoknak hozzáférésük van a József Attila Tanulmányi és In-

formációs Központ számítógépeihez és internet használatához. Az informatikai 



kereskedelem és marketing 

alapképzés 

104 

eszközöket folyamatosan fejlesztik, a legutóbbi nagyobb beszerzés 2014-ben 

történt. Továbbá a diákoknak és az oktatóknak is van hozzáférésük a KSH ku-

tatószobájához Szegeden. 

A szak diákjai a Szegedi Tudományegyetem központi könyvtárát használják, 

mely több mint egymillió könyvet, 250 000 folyóiratot és 130 000 egyéb doku-

mentumot, valamint egy folyamatosan növekvő digitális állományt kezel. A 

könyvtár, annak ellátottsága és felszereltsége igen magas színvonalú. 

Az oktatási segédletek támogatják a szak minőségének fenntartását és növelé-

sét. A szakirodalom mind magyar nyelven, mind angol nyelven megfelelő és 

hozzáférhető, listájukat évente frissítik. Az oktatók által biztosított egyéb se-

gédanyagok a CooSpace-en keresztül elérhetőek. 

A Gazdaságtudományi Kar a CooSpace-t használja a tanulmányi tartalomszol-

gáltatás és az elektronikus ügyfélszolgálat, valamint a hatékony kommunikáció 

biztosítására. A tanulmányi ügyekkel kapcsolatos adminisztrációt az ETR tá-

mogatja, a MODULO rendszer alkalmazása pedig lehetővé teszi, hogy a diákok 

a nap bármely szakában elektronikus dokumentumok segítségével intézhessék 

a tanulmányaikkal kapcsolatos adminisztratív ügyeiket. 

A szakhoz gyakorlati képzőhelyek kapcsolódnak. A hallgatók a szakgyakorlati 

helyeiket önállóan, illetve a kar segítségével is kiválaszthatják. A gyakorlat ér-

tékelési rendje kidolgozott, felügyeletét a karrier iroda látja el. Az iroda dönté-

seinek felülvizsgálatát jelenleg nem szabályozzák teljes mértékben. 

A képzési létszám és kapacitás 

A vizsgált időszakban a teljes idejű képzésben a felvételi kapacitás évente 90-

100 fő, a felvettek száma összesen 485 fő (90, 89, 92, 94, 120). A kapacitásfel-

töltés 83 és 91% között mozog, amely jó eredménynek mondható. 2009-től 

2012-ig csökkent az érdeklődés a képzés iránt, de 2013-től ismét megnőtt a 

felvettek száma. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A kurzusok egyaránt tartalmaznak elméleti ismeretátadást és gyakorlati jellegű 

feladatmegoldásokat. A magas óraterheléssel is magyarázható, hogy a gyakor-

lati formák kissé háttérbe szorulnak. Ugyanakkor a képzés tanárai nagy szere-

pet fektetnek az egyéni foglalkozásokra, mind a tudományos diákkörökben, 

mind pedig a szakdolgozati konzultációknál. 

Külföldi részképzésekre az Erasmus pályázat nyújt lehetőséget, ahol a hallga-

tók nagyszámú külföldi intézmény közül választhatnak. A hazai helyzetnek 

megfelelően a bejövő hallgatók száma kevesebb, számukra 4 angol nyelvű kur-

zust nyújtanak a szakon, ezt növelni lenne célszerű. 
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Értékelés és ellenőrzés 

A tantárgyak értékelése házi dolgozatok, prezentációk és írásbeli vizsga alapján 

történik, ami megfelel az általános hazai gyakorlatnak.  

A szakdolgozati témaválasztás hagyományos úton történik, külön informatikai 

program a jelentkezések kezelésére nem áll rendelkezésre. Az egy főre jutó dol-

gozatok számának nincs maximuma, a konzulens oktató korlátlan számú dol-

gozatot vállalhat. Marketing jellegű témák rendelkezésre állnak kellő számban. 

A megtekintett dolgozatok statisztikai elemzései összetettebb módszereket is 

felvonultatnak. 

A szakdolgozatok értékelését a témavezető és egy belső, egyetemi bíráló ké-

szíti. A záróvizsgák bizottságainak munkájában külsős szakemberek részt vesz-

nek. A záróvizsgák szakmai és szakdolgozat védési szakaszai egyszerre kerül-

nek lebonyolításra. A záróvizsgák egy hallgatóra jutó minimális és maximális 

időtartamát nem szabályozzák.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A képzés eredményességi mutatói jók. A kiadott diplomák száma 260 (39, 53, 

45, 50, 73). Általában a képzésbe bekerülő diákok kb. 50%-a kapott diplomát. 

A nyelvvizsga hiánya miatt összesen 35 fő (5, 9, 9, 7, 5) nem kapott diplomát 

közvetlenül a záróvizsga után. 

A kar TDK tevékenysége 2010 és 2014 közötti években nagyon erős volt. Szá-

mos díjazott került ki soraikból. A tehetséggondozás magas szintű, s számos 

más formában is megjelenik pl. demonstrátori rendszer, szakmai klubok. A 

hallgatók felkészítése a mesterképzésre megtörténik.  

A DPR alapján a hallgatók elhelyezkedési esélyei és fizetési kategóriájuk jó. A 

hallgatók nagyon jelentős része búcsút mond a régiónak és a városnak. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak az Üzleti Tudományok Intézethez tartozik. A szakfelelős lényegében ta-

nácsadói szerepet tölt be a szak tantervének és tananyagainak változtatása során. 

A szakfelelős tagja a kari tanácsnak, a szakot érintő előterjesztésekkel kapcsolat-

ban véleményezési joga van. A döntéseket az illetékes kari tanács hozza meg.  

Kívánatos lenne, hogy a szakfelelős – a kari vezetéssel összhangban – a képzés 

humánerőforrás-fejlesztését is szorgalmazza. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A vizsgált képzésen nincsenek szakspecifikus intézkedések, a minőségbiztosí-

tási folyamatok a karon egységesek. 
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A bemenet körében világosan dokumentáltak az elvárások, az oktatók alkalma-

zásának feltételeit az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata határozza 

meg, a tételes ismertetés az egyetemi SZMSZ Foglalkoztatási Követelmény-

rendszerében található. A kar az utánpótlást elsősorban belülről próbálja meg-

oldani. Az oktatási-tanulási folyamatban az oktatók szakmai, módszertani fej-

lődését a kar elkötelezetten támogatja. Nagy hangsúly helyeződik az oktatók 

kutatásokban való részvételének, a hazai és nemzetközi konferenciákon való 

részvételének és publikálásának a támogatására. Az oktatók továbbképzése 

több dimenzió mentén biztosított: angol nyelvtanítás, illetve pedagógiai jellegű 

továbbképzések formájában. Az oktatói teljesítmények mérése a folyamatosan 

átalakított és újragondolt Teljesítményértékelési Kézikönyv alapján történik. 

Az oktatók teljesítményét az oktatás és a kutatás terén mérik. Az előbbi eseté-

ben figyelembe veszik az oktatást és az ahhoz szervesen kapcsolódó tevékeny-

ségek végzését, valamint a tehetséggondozási feladatokat és eredményeket. Az 

utóbbi esetében a publikációk számát tekintik az értékelés alapjának. A két te-

rületet 50-50%-ban veszik figyelembe. Az elismerés, ami elsősorban mennyi-

ségi és teljesítésalapú, leginkább pénzügyi formájú. 

A karon az OMHV kérdőív online tölthető ki. A linket a hallgatók e-mailben 

kapják meg. A válaszadási arány meglehetősen alacsony (13-15%). Az ered-

mények az összoktatói értekezleteken bemutatásra kerülnek. Emellett a kar 

egyes szervezeti egységei, sok esetben az egyes oktatók maguk önállóan állíta-

nak elő formanyomtatványt, amelyeken a diákok értékelni tudják az oktatók 

munkáját az egyes kurzusokra vonatkozóan. Az oktatók meglátása szerint a mi-

nőségbiztosítás elemeinek a biztosítása informális formában valósul meg. 

A lemorzsolódás csökkentése érdekében a kar a képzési kimenet adatait rend-

szeresen gyűjti, a folyamatokat értékeli. A foglalkoztatás tapasztalatait a karral 

együttműködő nagyszámú foglalkoztatótól kapott információk egészítik ki. 

A Szegedi Tudományegyetem 2010-ben csatlakozott a DPR-hez. A DPR-ben 

az intézményi vizsgálat módszertana illeszkedik az országos rendszerhez, de a 

DPR rendszer működése nem szakspecifikus. A Hallgatói Szolgáltató Iroda 

minden adott évben végzett hallgatónak küld elektronikus formájú kérdőívet. 

Ezt a kérdőívet intézményi szinten kiegészítik az elégedettségre, intézményi 

lojalitásra, az intézmény elhelyezkedést segítő szolgáltatásra és a képzések hi-

ányosságaira vonatkozó kérdésekkel.  

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT elemzés megállapításai lényegében helyesek. Külső korlátként je-

lölik meg a demográfiai tényezőket, a földrajzi elhelyezkedést. Az erősségek 
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között szerepel meg az oktatói állomány alacsonyabb életkora. Ez részben va-

lóban előny, ugyanakkor a magas képzettségű és kutatási teljesítményű oktatók 

jelenlétére is szükség lenne. A gyengeségek között helyesen jelenik meg a pro-

fesszorok alacsony száma, legalább egy fő magas képzettségű oktató főállású 

alkalmazása indokolt. További gyengeség még a tudományos tevékenység, ami 

a nemzetközi kutatási kapcsolatok kialakításával fejleszthető. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Javasolt összefoglaló szakmai tárgyak (pl. marketingtervezés) beépítése a 

tantervbe, néhány kisebb jelentőségű tárgy elhagyásával. 

2. Célszerű lenne néhány kötelező angol nyelvű tárgy bevezetése.  

3. Megfontolandó egy specializáció kialakítása a helyi, térségi gazdasági sa-

játosságok, illetve a kutatási irányok figyelembe vételével. 

4. Szükséges a kereskedelmi ismeretek oktatásának erősítése. 

5. Egyértelműen fontos lenne a marketinggel foglalkozó oktatók létszámá-

nak bővítése. 

6. Indokolt legalább egy új szenior oktató alkalmazása. 

7. Nemzetközi kutatási kapcsolatok kiépítése, a publikációs tevékenység erő-

sítése. 

8. Célszerű lenne egyenletessé tenni az oktatók szakdolgozati terhelését, 

megakadályozva a kirívóan magas egy főre jutó dolgozatszámot, s beve-

zetni a dolgozatok külsős értékelését. 
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Szent István Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudo-

mányi Kar 

Gödöllő, Budapest 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

kereskedelem és marketing  

alapképzési szak 

ellátási lánc menedzsment; 

marketing információs menedzsment 

specializációk 

 

működő képzés értékelése:  

2006/2/III/2. sz. MAB határozat  

2016/1/VII/3/12. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre,  

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett.  

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Szent István Egyetemen a kereskedelem és marketing alapképzési szakon 

magyar nyelvű képzés folyik. A gödöllői székhelyen teljes idejű nappali és 

részidejű, levelező képzést, 2014 óta a budapesti telephelyen részidejű, levelező 

képzést folytatnak. Három specializációt hirdetnek: ellátási lánc menedzsment, 

élelmiszermarketing menedzsment, marketing információs menedzsment, ame-

lyek közül az ellátási lánc menedzsment specializációt a gazdálkodási és me-

nedzsment alapképzéssel közösen működtetik, az élelmiszermarketing me-

nedzsment specializációt pedig nem indítják.  

A szak tanterve megfelel a KKK dokumentumainak és elvárásainak. A szakmai 

törzsanyag 12 tárgya közül 9 kifejezetten a marketing egyes részterületeit fogja 

át, míg a differenciált szakmai ismereteket nyújtó specializációs tárgyak lehe-

tőséget adnak a nagyon elmélyült tanulmányozásra is. A mintavételes alapon 

megtekintett tantárgyi leírások alapján korszerű tananyagokat használnak, ame-

lyek között számosat a tanszék munkatársai jegyeznek. Az egyes tantárgycso-

portokra szánt kredit kiméretek megfelelnek az elvárásoknak. A kreditsúlyok 

alkalmazása vitatható, pl. egy heti 2 órás, előadásos tárgy 4 kreditet ér, ha vi-

szont további heti 2 óra gyakorlat is társul hozzá, az 5 kredit. Máshol a heti 2 

gyakorlatnyi óra szintén 4 kreditet ér, feltételezve, hogy az 1 kontaktórához 

tartozó munkaóra nem különbözik az előadás és a szeminárium között. Jóllehet 

a szisztematikusan alkalmazott kreditkiosztás rendszerszemléletet tükröz, 

mégis átgondolandó a rendszer. 
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Személyi feltételek 

A szak személyi feltételei maximálisan eleget tesznek az akadémiai elvárások-

nak. Az oktatásban részt vevő 66 oktatóból 34 tantárgyfelelős, mindnyájan fo-

kozattal rendelkeznek: döntően PhD és CSc, 3 fő pedig DSc, ami jelzi a magas 

tudományos felkészültséget. A szak és az élelmiszermarketing menedzsment 

specializáció felelőse Lehota József, az MTA doktora, a szakterület nemzetközi 

hírű kutatója. Ezt tükrözi az a számos kutatási projekt, amelyben témavezető-

ként is részt vállalt, továbbá az MTMT-ben is dokumentált publikációs tevé-

kenysége. A specializációfelelősök (Fodor Zita, Komáromi Nándor) megfele-

lők; Fodor Zita, az ellátási lánc menedzsment specializáció és néhány tantárgy 

felelőse azonban több esetben nem vesz részt az általa jegyzett tantárgyuk ok-

tatásában, ami nem felel meg a MAB-nak a tantárgyfelelősökkel szemben tá-

masztott elvárásainak. Ezen tantárgyak többsége a kereskedelem és marketing 

alapszak differenciált, nem marketing specifikus tantárgya. A magyarázat a leg-

több esetben az óraterhelés megadott szinten tartása, hogy az ne haladja meg a 

heti kötelező szintet, illetve egyes esetekben a tartós távollét, pl. szülés.  

A képzésben résztvevő 66 oktatóból 61 fő AT minősítésű. A tantárgyfelelősök 

mind vezető oktatók, azaz egy főiskolai docens kivételével egyetemi tanárok 

vagy docensek. Ugyanakkor a munkatársak kormegoszlása ígéretes, hiszen az 

összes oktató között is többségben (70%) vannak az 1970 után születettek. Ennek 

oka részben az, hogy az oktatási terhelés miatt sok a gyakorlatvezető. Az orszá-

gos problémával megegyezően az egyetemi tanárok „túlkorosak”, és viszonylag 

kevés a docens, aki a helyükbe léphet. A tantárgyfelelősök döntő többségének 

intézményi szinten legfeljebb 25 a kreditterhelése.  

A tantárgyfelelősök munkájának ellenőrzéséről tanúskodik, hogy minőségi ki-

fogások miatt két tantárgyfelelős váltására került sor a vizsgált 2009/10-

2013/14 közötti időszakban.  

Tudományos háttér 

A kereskedelem és marketing alapképzés szakmai-tudományos hátterét az ala-

pítástól 2013 szeptemberéig elsősorban a Marketing Intézet, azóta az Üzleti Tu-

dományok Intézete Marketing módszertani és Marketing menedzsment tanszé-

kei biztosítják. Imponáló a lista, amely az elmúlt 25 év hazai és nemzetközi 

kutatási programjait sorolja fel. OTKA és TÁMOP kutatások mellett TEMPUS, 

LEONARDO és CEEPUS programokban való részvétel jelzi a nemzetközi kap-

csolatokat. Ezek a programok gyakran más tanszékek, intézetek irányítása alatt 

bonyolódnak, ami a szakok közötti együttműködésnek is egyik, indirekt for-

mája. Emellett az oktatásban közvetlenül hasznosítható vállalati kutatási prog-

ramokban is jeleskednek, amelyből 51-et jeleznek az elmúlt két évtizedben.  

Az MTMT adatbázisa alapján összesítve, az utóbbi 5 esztendőben 237 publiká-



kereskedelem és marketing 

alapképzés 

110 

ciót jelentetett meg a két marketing tanszékhez tartozó, a kereskedelem és mar-

keting képzésben részt vevő 10 munkatárs. Az egy főre vetített évi 5,3 tudomá-

nyos publikáció megfelelő színvonalú szaklapokban és konferenciákon eleget 

tesz az elvárásoknak, még ha vannak is eltérések az egyes oktatók között. 

Infrastrukturális feltételek 

A gödöllői székhelyen, ahol három kar közös használatában találhatók a tanter-

mek, a hazai átlagos helyzetnek megfelelően ki tudnak elégíteni minden igényt. 

A nagy előadók, telepített projektorokkal, biztosítják az évfolyamok számára is 

az előadások korszerű megtartását. A szemináriumi termek egy része szintén 

rendelkezik korszerű eszközökkel, projektorral, számítógéppel, TV-vel, más-

hová pedig telepíthetők az eszközök. A központi számítástechnikai oktató ter-

meken túl a GTK 92 hallgatói kapacitással rendelkező 5 számítástechnikai te-

remmel is rendelkezik. Egyidejűleg a gödöllői campuson 4166 hallgatót tudnak 

leültetni, a budapesti telephelyen 1085 férőhely található. 

Az egyetemi könyvtár sok százezer könyvtári egységet gondoz 7 tagkönyvtár-

ban. A tudományterületileg releváns könyvek száma is jelentős, 26774, míg a 

gazdaságtudományi témakörbe tartozó, az egyetem által előfizetett folyóiratok 

száma 137 db. A könyvtár előfizet a legjelentősebb adatbázisokra, mint Scopus, 

Science Direct, EconLit stb.  

A képzési létszám és kapacitás 

A vizsgált 2009/10-2013/14 közötti időszakban a tervezett éves felvételi keret 

a nappali képzésben 160-ról, a levelező képzésben 120-ról 40 főre csökkent. A 

felvett hallgatók létszáma is radikálisan csökkent: a nappali képzésre (43, 34, 

27, 25, 23) összesen 152 hallgatót, a levelező képzésre (53, 44, 0, 0, 20) össze-

sen 117 hallgatót vettek fel.  

A felvettek száma kb. 1/3-a a keretszámoknak. Ebben több tényezőnek volt 

szerepe: többek között fokozatosan egyre több szakot hirdetett meg a SZIE, 

egyre több felsőoktatási intézmény hirdet kereskedelem és marketing szakot, 

továbbá a felsőoktatás általános gondjai, mint pl. a demográfiai helyzet. Ez a 

csökkenés azonban mind a fizikai, mind a szellemi kapacitás oldaláról relatív 

bőséget eredményezett, ami a hallgatók szempontjából kedvező helyzet. A ke-

reskedelem és marketing szak hallgatói létszámát a marketing tanszékek okta-

tóira vetítve 8 fő/oktató mutatószámot kapunk, ami lehetőséget ad a minőségi 

oktatásra.  Ugyanakkor a 2012-es év kari felvételi létszámcsökkenése nagyfokú 

bizonytalanságot vitt a rendszerbe, ami 2015-re kezd stabilizálódni. 
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2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A nappali képzésben a gyakorlati órák aránya 43,7%, ami elégségesnek látszik 

ahhoz, hogy a hallgatók készségszintre fejlesszék elméleti ismereteiket. A 7. 

félévben lebonyolításra kerülő vállalati gyakorlat jól szervezett és ellenőrzött 

formában zajlik. A gyakorlati képzést segíti a 2003-ban átadott Marketingkuta-

tási labor, ami lehetővé teszi speciális számítógépes szoftverek alkalmazását, 

fókuszcsoportok és speciális interjúk bonyolítását stb.  

A szak kimeneti céljául kitűzött általános és szakmai kompetenciák elsajátíttatása 

az egyes tantárgyakban jól nyomon követhető és megfelelő módszerekkel alátá-

masztott, döntően a számonkérési rendszer révén. Ugyanakkor ezeknek empirikus 

megvalósítására, elemzésére nem nagyon láttunk példát. Ezzel szemben úttörő jel-

legű és mások számára is javasolható az a több éve folytatott gyakorlat, amely sze-

rint az üzleti kommunikáció tárgy keretében – egy kompetenciaalapú szakmai 

személyiségfejlesztő program részeként – kerül sor a hallgatók kognitív-emocio-

nális-kommunikatív viselkedési jellemzőinek mérésére. Ma már trendszerű és az 

egyes évfolyamokat ebből a szempontból értékelő megállapítások is tehetők. 

A marketing mesterszak keretében végeztek kompetencia-teszteket, amelyek le-

hetőséget adtak a SZIE GTK-n és más intézményekben a kereskedelem és mar-

keting alapszakon végzett hallgatók kompetenciaszintjének összehasonlítására.  

Miközben az Erasmus és más programok révén van lehetőségük a hallgatóknak 

külföldre menni, idegen nyelven már Gödöllőn is lehet tárgyakat hallgatni, a 

hallgatói visszajelzések szerint ezekben nem jeleskednek a SZIE hallgatói. Ez 

a hallgatók tartózkodása mellett annak is betudható, hogy nem kapnak erős 

késztetést tanári részről sem az idegen nyelvű szakirodalom olvasására, ilyen 

tárgyak felvételére, sem a külföldi utak megpályázására. 

Értékelés és ellenőrzés 

A tantárgyak értékelése, a különböző írásbeli és szóbeli számonkérési módszerek 

alkalmazása megfelel az általános hazai gyakorlatnak, amelyben hangsúlyos a 

folyamatos tanulásra ösztönzés. Maximálták a félévente oktatható tárgyak számát 

7-ben, a specializációválasztást megfelelő kreditek teljesítéséhez kötik.  

A szakmai gyakorlatok és a záróvizsga bonyolítása jól szabályozott. A záró-

vizsga részét képező komplex vizsga a szak alapozó és törzstárgyaiból is tartal-

maz kérdéseket. Úgy tűnik, nagyobb a hangsúly az ismeretátadáson, mint a 

szintetizálási képességen. Ez utóbbit inkább a szakdolgozat hivatott biztosítani, 

amelynek a témaválasztásában a hallgatóknak van nagy szerepük, a szakfelelős 

jóváhagyása mellett. A záróvizsga bizottsági tagok szóbeli és írásbeli véle-

ményt is nyilvánítanak a hallgatók tantárgyi és elméleti tudásáról, módszertani 

felkészültségéről, amelyet a szakfelelős is megkap. 
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A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A képzés eredményességének hallgatói létszámadatok oldaláról való megvilá-

gítása, mint már korábban is jeleztük, negatív tendenciákat mutat. A nappali 

képzés kapacitás kihasználása 34,5%-os lenne, ha minden felvett hallgató be-

iratkozott volna, elkezdte volna a tanulmányait, és nem lenne lemorzsolódás. A 

levelező képzés kapacitáskihasználása 30%-os, kedvezőtlenebb, mint a nappali 

képzésé, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a 2011/12 és a 2012/13-as 

tanévben nem indult a levelező képzés. A levelező képzésben még kedvezőtle-

nebb a kép, ha az adott években kibocsátott diplomák számát hasonlítjuk a fel-

vettek számához (ami nem teljesen pontos, mert a trendhatást nem veszi figye-

lembe). A nappali képzésnél 124/152=81,6% adódik, a levelező képzésnél 

34/117=29,1%, ami jelzi, hogy az utóbbi esetében milyen jelentős a lemorzso-

lódás. (A 2013/14-es hiányzó adatokat szakértői becsléssel pótoltuk, a nappali 

képzésben 13, a levelező képzésben 10 diplomával számolva.) 

Az okokat illetően a korábban említett „külső” tényezők mellett a belső ténye-

zők között kell megemlíteni a budapesti képzési hely megindítását, a felsőok-

tatási szakképzési szakra felvettek nagyobb számát, valamint a mesterképzés 

beindulását 2009-ben, ami lekötötte az oktatók kapacitását. A racionalizálás ér-

dekében a 2014/15-ös tanévben a kereskedelem és marketing alapszak levelező 

képzését már csak a budapesti telephelyen hirdették meg. 

A kereskedelem és marketing alapszakos nappali és levelező szakos hallgatók 

15,2%-a nem rendelkezett nyelvvizsgával a záróvizsga időpontjában, így okleve-

let sem kaphatott.  

A tehetséggondozás számos formája érvényesül a képzés során. A hallgatókat 

bevonják a különféle kutatási programokba, aminek az egyik következménye, 

hogy a hallgatók a végzés után nagy valószínűséggel választják a SZIE mester-

képzéseit. A TDK versenyeken az alapszakos hallgatók együtt szerepelnek a 

mesterszakos hallgatókkal, így főleg az intézményi, kevésbé az országos ver-

senyeken érnek el sikereket. Korábban működtettek egy „MI Klubot”, ami be-

olvadt a Vállalatgazdasági Szakkollégiumba. Szűk körben működik demonst-

rátori rendszer is. Az országos marketing tárgyú versenyeken (pl. Miskolci 

Egyetem Városmarketing verseny) való részvétel költségeit a kar vállalja magára. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakot gondozó két tanszék, valamint a szakfelelős jól részletezett és a fel-

adatokat, felelősségi hatásköröket világosan bemutató intézményi rendszerben 

működik. A beiskolázási és felvételi folyamatot a dékánhelyettes működteti, a 

szakfelelős feladatai a beiratkozástól a záróvizsgáig tartanak. A fejlesztési ja-

vaslatoktól kezdve az operatív működés összes eleméig a szakfelelős megfelelő 
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rálátással és döntési befolyásolási képességgel rendelkezik. Ebben nagy sze-

repe van a korábban bemutatott tudományos és oktatási tapasztalatának. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A Szent István Egyetemen a minőségbiztosítás rendszere nagyszabású fejlesz-

tés alatt áll. Célul tűzték ki az ISO 9001 szabványnak való megfelelést. Ennek 

és az ESG-nek való megfelelés érdekében Akkreditációs Minőségügyi Bizott-

ság, Egyetemi Minőségügyi Központ és Kari Minőségügyi Bizottság működik. 

Ez utóbbi foglalkozik a szakot is befolyásoló kari, intézeti szabályzatokkal, az 

oktatói teljesítménymérés rendszerével, a hallgatói, oktatói véleményezés, elé-

gedettségmérés stb. rendszerével. Ezeknek az eredményeit félévente, évente 

visszacsatolják az érintettekhez, esetenként intézkedési tervet is kidolgoznak. 

A szakra vonatkozóan nem készül felhasználói és munkaerőpiaci felmérés, de 

képet kapnak a különböző információforrásokból, pl. elhelyezkedési (DPR) 

adatok, vállalati gyakorlatok értékelése stb. A SZIE Központi Karrier Iroda is 

szolgáltat erre vonatkozó adatokat.  

Az önértékelésben idézett, a GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési 

Intézete által készített felmérés szerint az egyes karok 2010-2012 között abszo-

lutóriumot szerzett volt hallgatói közül a GTK-n végzett hallgatók folytatták 

tanulmányaikat leginkább a Szent István Egyetemen, illetve más felsőoktatási 

intézményben. Közel 71%-uk rendelkezett állandó, teljes munkaidős állással, 

míg a munkanélküliek aránya 5% körül volt. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT elemzés nagyon részletes, a további működés szempontjából mér-

legelendő megállapításokat tartalmaz. Ugyanakkor hiányzik belőle sok indiká-

tor, illetve annak valamilyen célértéke vagy a jelenlegi helyzetet leíró mutató-

száma, ami alapján a jövőbeni változás megítélhető. A hosszú idő óta működ-

tetett minőségbiztosítási rendszer, a folyamatos kompetenciamérés és arra 

épülő hallgatói szaktanácsadás mint erősség felvázolása kérdéses, ha ugyanez 

megjelenik a gyengeségek között is. Az egész problémakör inkább a fejlesztési 

lehetőségek területére való, konkrét indikátorok hozzárendelésével. 

Összefoglalóan: A SZIE GTK – infrastrukturális és szellemi kapacitása alapján 

– a jelenleginél nagyobb hallgatói kört is ki tudna szolgálni a kereskedelem és 

marketing alapszak nappali tagozatán. Ez annál inkább fontos, mert a levelező 

szak 2014-től már csak a budapesti telephelyen működik. Ehhez jobban át kel-

lene gondolni és megfelelően kommunikálni azt a sajátosságot, amit a SZIE 

nyújt a hallgatóknak. A teljesítményértékelési rendszer fejlesztése minden 

szempontból dicséretes, még ha a részletezettsége helyenként túlzónak is 
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mondható, ugyanakkor hatásosabb kapcsolatba kellene hozni az oktatói előme-

neteli, illetve jutalmazási, tágabb értelemben az erőforráshoz jutási rendszerrel. 

Az oktatástechnológia fejlesztésének – a Marketingkutatási labor megléte elle-

nére – kiemelt célnak kellene lennie a korszerű tanulási, tanítási módszerek, 

számonkérési rendszerek elterjesztése révén. Ehhez a tanárok továbbképzését 

is új alapokra kell helyezni. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A képzés személyi feltételeit hozzák összhangba a MAB elvárásaival.  

2. A kreditszámok alkalmazása az egyes tárgyaknál átgondolandó, figye-

lembe véve az egy kredit = 30 munkaóra követelmény teljesülését a 4 és 5 

kredites tantárgyaknál. 

3. A nemzetközi orientációt a hallgatók idegen nyelvű képzésben való rész-

vételének ösztönzésével, külföldi utak vonzerejének növelésével célszerű 

elősegíteni. 

4. A vállalati kapcsolatok szisztematikus nyilvántartására lenne szükség, 

építve a volt diákok munkahelyeinek bevonására az oktatásba és a kutatásba. 

5. A komplex vizsga továbbfejlesztését szolgálhatná olyan rövid esettanul-

mány beépítése, amely valós piaci helyzethez közeli szituációban kérné 

számon a hallgatók szakmai tárgyi tudását. 
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Szolnoki Főiskola 
(Szolnok, Budapest, Kiskunfélegy-

háza) 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

kereskedelem és marketing 

alapképzési szak 

értékesítés szervezés; marketing 

menedzsment specializációk 

szakindítási MAB határozat: 

2005/6/X/2/92. 

távoktatásos képzés 

MAB határozata: 2005/8/III/2/91. 

Budapesti telephelyen indítandó 

képzés 

MAB határozata: 2006/6/X/3/14. 

marketing menedzsment szakirá-

nyon képzés 

MAB határozata: 2008/8/V/5. 

2016/1/VII/3/13. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű, továbbá távoktatásos 

képzésre,  

a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Szolnoki Főiskola a szolnoki székhelyén teljes idejű nappali; Szolnokon és a 

kiskunfélegyházi telephelyen részidejű, levelező; Szolnokon és a budapesti telep-

helyen részidejű, távoktatásos képzést folytatott a kereskedelem és marketing 

alapszakon magyar nyelven a 2009/10-2013/14 közötti vizsgált időszakban. 

A szak KKK-jában szereplő követelményeknek a főiskola tanterve megfelel, az 

alapozó, a módszertani, a szakmai törzstárgyak, a specializációs tárgyak kredit-

értékei a megadott határértékeken belül találhatók, a testnevelés és a bevezetés 

az üzleti szaknyelvbe tantárgyak kritériumkövetelményként szerepelnek. Az 

alapozó ismeretek közé tartozik a három szemeszter időtartamú szaknyelv, 

együttesen 9 kredit értékkel (180 gyakorlati óra). A szabadon választható tan-

tárgyak kreditszáma 8, ami meghaladja az előírt minimális értéket. A gyakorlati 

órák száma 1035, amely a teljes óraszám (1995) 51,9%-a. Egyes tantárgyak 

esetében átgondolandó a gyakorlati órák kizárólagossága (pl. marketingkuta-

tás). Viszonylag sok, 10 az alacsony (2) kreditértékű, döntően a társadalomtu-

dományi ismeretek körébe tartozó tantárgyak száma. Tantervi reform keretében 

célszerű lenne e tantárgyak kreditszámának 3-ra történő emelése a szaknyelv és 
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a szabadon válaszható tantárgyak kreditszámainak a rovására. Javulnának az 

óra- és egyéni feladatterhelések és kreditszámok arányai is. 

A távoktatásos tananyagok zöme a nappali képzésben is használt, nyomtatott 

oktatási anyag, amelyet oktatási útmutatók egészítenek ki. A távoktatásos kép-

zés céljára fejlesztett oktatási anyagok hiánya jelentősen hozzájárult a távokta-

tásos képzés visszaszorulásához, így az ma már marginális szerepet játszik. 

Személyi feltételek 

A kereskedelem és marketing alapszak, egyben a marketing menedzsment spe-

cializáció felelőse, László Éva és az értékesítés szervezés specializáció felelőse, 

Máté Zoltán releváns szakterületi tudományos végzettséggel rendelkezik, az 

egyéb akkreditációs feltételeknek is megfelelnek. A kereskedelem és marketing 

alapszak oktatásában résztvevő oktatók száma 32, köztük 23-an tantárgyfelelő-

sök. Ők tudományos fokozattal rendelkeznek. Tudományos fokozatuk rele-

váns, a tantárgy jellegének megfelelő. A fokozat tudományága és a gondozott 

tantárgyak témakörei egymással összhangban vannak. Összességében az okta-

tói kör kompetenciája jónak mondható. 

Két oktató kreditterhelése haladja meg intézményi szinten a 25 kreditet, de 35 

kredit, illetve a szakon 7 tantárgy alatt marad, az akkreditációs feltételeknek 

megfelelnek. A foglalkoztatottság típusa szerinti megoszlás a következő: AT 

oktató 26 fő, AE oktató 5 fő, V oktató 1 fő. Az oktatók (intézményi) óraterhe-

lésében jelentős eltérések vannak, a minimumérték 1,5 óra/hét, a maximumér-

ték 20,7 óra/hét, az eltérés közel 14-szeres. Az 5 óra/fő/hét szint alatt 4 oktató, 

5-10 közötti sávban 10 oktató,10-15 közötti sávban 11 oktató, 15 fölötti sávban 

7 oktató van. Az óraterhelések közelítése mindenképpen indokolt. 

Az oktatói korfa jó, közel Gauss-eloszláshoz, nagyjából azonos a fiatalabb, il-

letve az idősebb korosztály képviselőinek száma és aránya. Az oktatói kormeg-

oszlás mediánja az 1960-69 között születettek (50 évesek) korosztálya. 

Tudományos háttér 

Az oktatók publikációinak száma elfogadható, közleményeik döntően intézmé-

nyi kiadványokban, illetve konferencia-kiadványokban jelentek meg, az idegen 

nyelvű (nemzetközi és hazai) folyóiratokban megjelent publikációk száma és 

aránya alacsony. A vizsgált időszakban az éves publikációk száma átlagosan 

2,5-2,9/oktató között mozgott, határozott trendet nem mutatott. A kutatások 

döntő része diszciplináris kutatásnak, illetve helyi, regionális vállalkozások ál-

tal megrendelt kutatásnak tekinthető. Országos hazai kutatás ritka, nemzetközi 

pedig nincsen. 

Támogatandó a kutatástámogatás rendszere; a Kutatástámogatási Alap pályáz-

ható kerete jelenleg szerény összegű, emelése ajánlott. Szintén pozitív tapasz-
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talat az oktatókból és hallgatókból álló kutatócsoport létrehozása és működte-

tése. A kutatási együttműködés és szervezet megfelelő keretet biztosít a helyi 

műhely működésének. 

A szakok és tagozatok közötti kutatási együttműködés szintje megfelelő. 

Infrastrukturális feltételek 

Az oktatási, gyakorlati oktatási infrastruktúra, a labor- és eszközellátottság ki-

váló, a problémát inkább az adottságok kihasználásának korlátai okozzák. Az 

oktatási anyagok, segédanyagok kellő mennyiségben, nyomtatott formában el-

érhetőek a székhely könyvtárában, az oktatási útmutatók, segédanyagok elér-

hetősége online formában biztosított. A hallgatók a tananyagellátást és a tan-

anyagok elérhetőségét, az adatbázisokhoz való hozzáférés lehetőségét megfe-

lelőnek tartják. 

A főiskola campusi körülményei, a kollégiumi lehetőségek megfelelőek. 

A távoktatásos képzés technikai feltételrendszere fejlett, erre célra fejlesztett 

ILIAS képzésmenedzsment rendszer áll rendelkezésre. 

A képzési létszám és kapacitás 

A nappali képzés éves tervezett felvételi kerete a vizsgált időszakban 100-ról 

150-re emelkedett, majd 80-ra csökkent, a felvett hallgatók létszáma csökkenő 

tendenciájú: 59, 48, 42, 21, 27, összesen 197 hallgatót vettek fel nappali kép-

zésre. A részidejű (levelező és távoktatásos) képzés éves tervezett felvételi ke-

rete 185-ről 230-ra emelkedett, majd visszatért 185-re, a felvett hallgatók lét-

száma pedig 165, 136, 121, 47, 165, összesen 634. 

Az önértékelés különböző oldalain eltérő adatokat közöltek a hallgatók és a 

tantárgyak számára vonatkozóan, ami megnehezítette az adatok elemzését. 

Az intézményi képzési területi kapacitás kihasználtsága alacsony, illetve az 

utóbbi években romló. Az oktatói létszámhoz viszonyított hallgatói létszám ala-

csony, a jelenleginél nagyobb hallgatói létszámot is el tudna látni. A szakon a 

képzési időn belüli hallgatói létszám 171 fő (nappali, levelező és távoktatási 

tagozat), összes hallgató létszáma 230 fő. Ennek alapján az egy oktatóra jutó 

képzési időn belüli hallgató 5,3 fő, összes hallgatói létszám arányában 7,2 

fő/oktató, amelyek viszonylag alacsony értékek, a gazdaságosságot veszélyez-

tetik. A hallgatói létszám csökkenő trendet mutat, elsősorban a távoktatásos 

képzés hallgatói létszámának radikális visszaesése miatt, másodsorban a leve-

lező képzés, de még a nappali képzés csökkenő létszáma miatt is. A visszaesés 

mértékét jól mutatja a IV. évfolyam, illetve az I. évfolyam létszáma: 24/60 

fő=40% a potenciális lemorzsolódással nem számolva. Azt is figyelembe véve 

a várható csökkenés mértéke az 50%-ot is meghaladhatja. 

A vizsgált időszak végére a távoktatásos képzés Budapesten és Kiskunfélegy-

házán megszűnt, kizárólag a székhelyen működik. 
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2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az alapszakon szereplő tantárgyak száma – a két specializáció tantárgyait is szá-

molva – 52, amelyből 17 tantárgy csak előadás, 10 tantárgy csak gyakorlatot, 25 

tantárgy előadást és gyakorlatot is tartalmaz, így ez részben el is dönti az alkal-

mazható oktatási módszerek körét. Az előadások klasszikus ppt-vel támogatott 

formák, amelyek keretében a hallgatók aktivizálására törekszenek (óralátogatási 

tapasztalat alapján). A kizárólag gyakorlatot tartalmazó tantárgyak – egy-két ki-

vételtől eltekintve - indokoltak. A gyakorlatok keretében alkalmazott módszerek 

a következők: számítási feladatok, szekunder adatgyűjtésre épülő kutatások, eset-

tanulmányok, vállalati megbízásokhoz kapcsolódó feladatok, egyéni prezentá-

ciók. A kompetenciafejlesztés szempontjából célszerű lenne a csoportos felada-

tok szerepének erősítése az együttműködési készségek fejlesztése érdekében. 

Idegen nyelvű órákat felvehetnek a szak hallgatói a nemzetközi csereprogra-

mok keretében, illetve az intézménynek más szakokhoz kapcsolódó idegen 

nyelvű óráit is, de a nyelvismeret problémái jelentős akadályokat jelentenek. A 

külföldi részképzésen résztvevő hallgatók száma alacsony részben nyelvi, rész-

ben rész-finanszírozási problémák miatt. 

A szakmai rendezvények körét elsősorban a szakkollégium, illetve az intéz-

mény szakmai rendezvényei jelentik. 

Értékelés és ellenőrzés 

A tantervben a számonkérés módja a következő: 35 kollokvium, 17 gyakorlati 

jegy és 2 aláírás (a több féléves tantárgyak félév végi számonkéréseit külön-

külön figyelembe véve). A tantárgyak számának eloszlása viszonylag egyenet-

len, félévente 7-12 között ingadozik, nagynak tűnik különösen az első félévben 

(12 tantárgy), illetve a második félévben (10 tantárgy). Viszonylag egyenetlen 

a kollokviumok félévek közti megoszlása is (3-8 kollokvium), illetve a gyakor-

lati jegyek megoszlása (2-4 gyakorlati jegy). Célszerű lenne kiegyenlítettebb 

elosztást megvalósítani, illetve az ismeretkörök számát csökkenteni. A kollok-

viumok esetében – a helyszíni konzultáció alapján – vegyesen alkalmazzák az 

írásbeli, illetve a szóbeli formát, az írásbeli forma a meghatározó, viszont gon-

dot jelent, hogy a tantárgyleírásokból nem mindig derül ki a kollokvium for-

mája. Ügyelni kell a szóbeli forma szerepére is. 

A tantárgyi gyakorlatok esetében a tanári, a hallgatói, illetve az önértékelés for-

máit kombinálva használják. A vállalati gyakorlatok oktatási időszakon belüli 

formája is működik, ami jó és követendő példa. 

Szakdolgozati témát elsősorban az oktatók által megadott, a honlapon elérhető 

listából választhatnak a hallgatók. A szakdolgozati témakörök összhangban 
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vannak a képzési profillal. A szakdolgozat-készítés részletes leírása és szabá-

lyozása is elérhető a honlapon. A szakdolgozatot a belső konzulens és egy külső 

szakember bírálja. Megfontolandó, hogy a belső konzulens helyett egy másik 

belső oktató legyen a szakdolgozat egyik bírálója, hiszen a konzulens a konzul-

tációs jeggyel már egyszer értékelte a hallgató teljesítményét. 

A záróvizsga szakdolgozatvédésből, illetve a tantárgyi ismeretek tételes szá-

monkéréséből áll. A záróvizsga-bizottságban egy külső szakember vesz részt, 

aki általában az elnöki feladatokat is ellátja. Az elnök összegzi a záróvizsga 

tapasztalatait, amelyet a minőségbiztosítás keretében visszacsatolnak az okta-

tási folyamatba. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A helyszíni látogatás központi témája volt a képzés eredményessége, mert az 

önértékelésben megadott adatok alapján kirajzolódó trendek rövidtávon veszé-

lyeztetik az alapszak gazdaságos működését, hosszabb távon a fennmaradását. 

A részarány tekintetében jelentős visszaesés mutatkozik: a 2012-14 között fel-

vett hallgatók átlagszáma a 2009-11 közötti átlaghoz képest az összes felvett 

hallgató tekintetében 33,6%-os, a nappali tagozatos felvett hallgatók tekinteté-

ben 60,0%-os indexet mutat. A távoktatásos és levelező tagozatos felvett hall-

gatok száma is radikálisan csökkent. Elmaradt a szintén csökkenő országos át-

lagtól: az intézményi index az összes felvett hallgató esetében 39,8%-kal, a 

nappali képzésre felvett hallgatók esetében 24%-kal volt rosszabb az országos 

átlagnál. A romló beiskolázási helyzetet tovább rontotta a magas lemorzsoló-

dási ráta: a 2009-2011 között beiratkozott hallgatók átlagszáma 160 fő volt, a 

passzív féléven lévő hallgatók száma átlagban 29 fő volt (18,1%), az elbocsá-

tottak száma 56 fő (35,0%), ami együttesen 53,1%-os veszteséget jelentett. A 

fenti trendek következtében a végzett hallgatók száma a 3 év átlagában 39 fő 

volt, ami a beiratkozott hallgatók számának 24,4%-a csupán. Az intézmény szá-

mára elengedhetetlen – egy új beiskolázási stratégia mellett – a hallgatói lemor-

zsolódást csökkentő stratégia kidolgozása, mert lehet, hogy éppen ezek az okok 

vezettek el a beiskolázási helyzet jelentős romlásához is. 

2009/10-2013/14 között a teljes idejű képzésben 148, részidejű képzésben 143 

diplomát adtak ki. A nappali képzésben a záróvizsgát tett hallgatóknak átlago-

san 53,6%-a nem vehette át a diplomáját a záróvizsga után a nyelvvizsga hiánya 

miatt, a tendencia emelkedő. Ezt felismerve az intézmény kidolgozta a belső 

nyelvvizsgák szervezésének szabályozását és a vizsgáztatás rendjét, azonban a 

hallgatói igénybevétel elmarad a várakozásoktól. 

A mesterképzéshez, az önálló kutatásokhoz kapcsolódó ismeretek oktatása 

megoldott. 

A végzett hallgatók közül közvetlenül a végzés után kevesen jelentkeznek mes-

terképzésre. 
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3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A kereskedelem és marketing alapszakot a Kereskedelem, Marketing és Nem-

zetközi Gazdálkodás Tanszék gondozza. Az alapszak felelőse 2013-ban vette 

át a szak irányítását. Az alapozó tárgyak döntő többségét más tanszékek oktatói 

jegyzik. Ebben az esetben is indokolt lenne a munkamegosztás javítása, például 

az adatfeldolgozó szoftverek használatának oktatása kizárólag az informatikai 

tantárgyak körébe tartozik, de célszerű lenne marketing törzstárgyak keretében 

is alkalmazni azokat. 

Az intézményi döntési struktúra inkább oktatásszervezési egységek képvisele-

tére épül, a szakstruktúra szempontjait kevésbé veszik figyelembe. Ennek kö-

vetkeztében – úgy tűnik – a szakfelelős joga, illetve a felelőssége nagyon szűk 

körű. A szakfelelős jelenleg csak az Oktatásfejlesztési Bizottság tagja, amely a 

döntéselőkészítésben vesz részt. A helyszíni látogatáson folytatott szóbeli kon-

zultáció alapján elsősorban előterjesztési jogosítványokkal rendelkezik a szak-

felelős, a döntési folyamatban nem vesz részt, vétójoga nincs. A minőségbizto-

sítás keretében készült OMHV felmérések adataival nem rendelkezik, így azok 

visszacsatolását sem tudja irányítani. A fenti szűk hatáskör óhatatlanul csök-

kent felelősségi körhöz vezet el, ami a szak működésének hatékonyságát gá-

tolja. A szakfelelős hatás- és felelősségi körének tisztázása és biztosítása kulcs-

feladat, amelyet módosítani szükséges. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A Szolnoki Főiskola auditált Integrált Minőség- és Környezetirányítási (ISO 

9001, illetve ISO 14001) rendszerrel rendelkezik, amely megfelel az egységes 

európai uniós minőségbiztosítási keretrendszernek. A rendszer keretében zajlik 

az oktatói teljesítményértékelés, a kiszolgáló tevékenységek értékelése, a tan-

tárgyi követelmények, a képzési rendszer fejlesztése és a hallgatói véleménye-

zés rendszere. Az intézménynek önálló minőségügyi szervezete van. A rend-

szer keretében végzett mérések: a felvett hallgatók motivációs vizsgálata, a kol-

légiumi, illetve az infrastrukturális feltételekkel való elégedettség mérése, az 

oktatók hallgatói véleményezése, a végzett hallgatók véleményének felmérése. 

A kiterjedt felmérések és értékelések ellenére az előző pontban jelzett hatásköri 

és felelősségi problémák miatt a visszacsatolás nem működik hatékonyan. Az 

óra- és kreditterhelések jelentős eltérései is a fennálló problémák jelenlétére 

utalnak, az oktatói ösztönzést nehezítik. A minőségbiztosítás rendszere általá-

nosnak tekinthető, szak-specifikus elemeket nem tartalmaz. 

A DPR rendszer működik, viszont a csökkenő végzős létszám, illetve a vi-

szonylag alacsony válaszadási hajlandóság miatt kevésbé megbízható. 
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4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT elemzés kidolgozottsága egyenetlen. Viszonylag jól kidolgozottak 

és reálisnak tekinthetők az erősségek, illetve a lehetőségek. A gyengeségek tételei 

nem adnak elegendő magyarázatot az elmúlt években bekövetkező visszaesésre, 

illetve piaci részarány-csökkenésre. A nemzetközi kapcsolatok hiánya, az alkal-

mazott specializációk piaci igényektől való eltérése, a szervezeti átalakulás prob-

lémái, az intézményi vonzerő nem kellő volta – mindez túl általánosnak tekint-

hető. A gyengeségek alpont nem alkot egy egységes struktúrát. A veszélyek meg-

fogalmazása és szerkezete is elnagyolt: az oktatáspolitika kockázatos hatásait, 

a regionális diák-elvándorlást, a mesterképzés indításának akadályait említik. 

A C-SWOT elemzés készítésénél ki lehetne indulni az oktatási marketing 7P-

jéből, annak megfelelően meghatározni a részletezett gyengeség listát, ez adap-

tálható lenne az erősségek megállapítására is. 

Az intézmény jelenlegi helyzete indokolná, hogy készítsenek a részletes lehető-

ség- és veszély-lista alapján mátrixelemzést, ami tartalmazná mind a lehetősége-

ket, mind a veszélyeket az intézményre kifejtett hatásuk és bekövetkezésük való-

színűsége alapján, és egy stratégiai sorrendet képezne a két tényezőcsoportra vo-

natkozóan. Ez alapját képezhetné egy reorganizációs stratégiának, az alapszak 

jelentős piaci pozíció romlására reflektáló speciális intézkedési programnak. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A hallgatói lemorzsolódás okainak részletes feltárása és értékelése, az 

alapján intézkedési terv megfogalmazása. 

2. A szakfelelős döntési és felelősségi körének egyértelmű tisztázása, az ösz-

tönzés erősítése. 

3. A belső tartalékok feltárása és stratégiai oktatási fejlesztésekre történő 

koncentrálása. 

4. A jövőben rendszeresen készítsenek C-SWOT elemzést a stratégiai jelen-

tőségű erősségek és gyengeségek egyértelmű meghatározásával, a kulcs 

lehetőségek és veszélyek meghatározásával. 
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Wekerle Sándor Üzleti Főiskola AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

kereskedelem és marketing 

alapképzési szak 

postagazdálkodás; 

TQM teljes körű minőségirányítás; 

üzletszervezés és irányítás 

specializációk 

 

működő képzés értékelése: 

2010/8/XIV/70. sz. MAB határozat 

angol2 nyelvű képzés MAB határozata: 

a MAB nem véleményezte 

2016/1/VII/3/14. sz. MAB határozat 

NA (NEM AKKREDITÁLT) 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán a kereskedelem és marketing alapképzési 

szakon részidejű, levelező képzés folyik magyar nyelven három specializáció-

val: postagazdálkodás, TQM teljes körű minőségirányítás, üzletszervezés és 

irányítás. 2014-ben a képzést angol nyelven is elindították. 

A szak képzési tartalma fő vonalakban, formailag követi a KKK-t. A különböző 

modulok, tantárgycsoportok a meghatározott kreditkorlátokon belül vannak, az 

elvárt témaköröket átfogják, formailag megfelelnek a felsorolt kompetenciák 

elsajátíttatásához. A specializációk száma a hallgatói létszámhoz viszonyítva 

egyértelműen sok. A postagazdálkodás specializáció konkrét piacra épít, szer-

kezete a postai igényeknek akar megfelelni, ami jó, ugyanakkor a (2012 óta 

oktatott, végzett évfolyam hiányában jelenleg nem értékelt) pénzügy és szám-

vitel szakon is hirdetik. A TQM specializáció inkább egy gazdálkodási és me-

nedzsment képzésbe illene. Az üzletszervezés és irányítás specializáció tartalma 

heterogén, nem mutat egy határozott irányba.  

Sok kis kreditpont értékű tantárgy szerepel a programban, ennek következtében 

a felveendő tantárgyak száma magas, 46. Az önértékelésben szereplő 60-as szám 

mindhárom specializáció beszámításának az eredménye. Az ilyen típusú pontat-

lanságok mind az önértékelést, mind a megtekintett tantárgyi leírásokat jellem-

zik. A sok kis kreditpont értékű tárgy mellett (vagy miatt) olyan ismeretanyagok 

                                                 
2 Mivel az angol nyelvű képzésben még nincs végzett évfolyam, a jelenlegi értékelés nem érinti 

az angol nyelvű képzést. 
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maradnak ki a szakmai törzsanyagból és kerülnek a differenciált ismeretekhez, 

mint a fogyasztói és vásárlói magatartás és a marketingkommunikáció. 

A tantárgyi tematikák nem egységesek, több tantárgynál hiányzik a kötelező és 

ajánlott irodalom, vagy akár az óraszám is. Több tantárgyi adatlapon nappali 

képzési óraszámok szerepelnek, jóllehet nincs is nappali tagozatos képzés. A tan-

tárgyi tematikákat a szakindítás óta nem frissítették, a megjelölt szakirodalmak 

közül a legfrissebb 2010 előtti, sőt az ezredforduló előttiek is vannak. Sok esetben 

túlzó, a mesterképzés követelményeinek megfelelő szakkönyvek vannak feltün-

tetve, de ezek tartalmi elsajátítása a képzési szint és az óraszám miatt is kétséges. 

A specializációkban szerepel olyan tantárgy, amelynek a neve, a tartalma és a 

szakirodalma nem illeszkednek egymáshoz. A tananyagok között megjelennek 

saját segédletek, azonban még egy rövid betekintés alkalmával is láthatóvá vált, 

hogy ezek döntően néhány művön alapuló rövid kivonatok, amelyek terjedelme 

és színvonala a szúrópróbaszerű betekintés alapján megkérdőjelezhető.  

A kompetenciák tekintetében az önértékelés lényegében megfelelő párosításo-

kat tartalmaz, de az alkalmazott oktatási és számonkérési módszerek leírása se-

matikus, ismétlődő.  

Nem valószínű, hogy a levelező tagozaton félévenként kínált 21 óra elegendő 

az idegen nyelvi kompetenciák elsajátításához, még akkor sem, ha 4 féléven 

keresztül 2-2 kredites tantárgy az általános és a szakmai idegen nyelv. 

Személyi feltételek 

A szak oktatásában 46 oktató vesz részt, akik közül 28 tárgyfelelős. 31 fő ren-

delkezik tudományos fokozattal. Az önértékelés szerint az oktatók AT-AE-V 

aránya megfelel a MAB követelményeknek (40 AT, 3 AE, 3 V).  

Az alapszak felelősének, Kunsági Andreának – aki egyben az üzletszervezés és 

irányítás specializációfelelős is – a szakmai és a tudományos teljesítménye nem 

felel meg az elvártnak. A marketing egészére történő rálátása, szakmai közéleti 

szerepvállalása nem jelentős, egyéb megadott publikációi tananyagnak, s nem 

tudományos teljesítménynek értékelhetők. A postagazdálkodás specializáció 

felelőse Károlyi László, a TQM specializáció felelőse Kápolna Beáta. A szak 

további oktatóinak tudományos teljesítménye szintén –az MTMT-ben feltünte-

tett adatok alapján – hagy kívánni valót maga után. Az akkreditációs elvárások-

nak formailag megfelelnek, de szakmai kompetenciájukról sem életrajzi ada-

taik, sem látható publikációs teljesítményük nem nyújt meggyőző bizonyítékot. 

A szak oktatói közül csak néhány található meg az MTMT adatbázisában. 

Az oktatók körében igen nagy a fluktuáció. Az oktatói kar kreditterhelése elfogad-

ható, néhány oktató terhelése nagyobb 25 kreditnél, de az összes oktatóhoz képest 

ez megengedhető mértékű. Ugyanakkor egyértelmű, hogy a marketing szaktárgyak 

esetében nincs kellő számú oktató, így egyes oktatók olyan tantárgyak felelősei 

is, amelyekhez nem igazán van szakmai előéletük. 70 év felettiek is betöltenek 
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tantárgyfelelősi pozíciókat, ami nem megfelelő megoldás – figyelembe véve azt, 

hogy a főiskolán emeritusok nincsenek. Az oktatói kör fele 1960 előtt született. 

Az intézmény menedzsmentje is elismeri, hogy a csak hétvégi és főfoglalkozást 

nem biztosító oktatás miatt a fiatal oktatók számára nem vonzó a főiskola.  

Az oktatók zöme munkaidejének jelentős részét vállalati tevékenység tölti ki. 

Ugyanakkor ők a gyakorlati tapasztalatot építik be az oktatásba, ami a foglal-

kozások jellegén is megmutatkozik, ezt a hallgatói visszajelzések is egyértel-

műen alátámasztják. A szakmai tudományos tartalom, a korszerű elméletek át-

adása azonban a tantárgyi tematikák alapján is hiányos. 

Tudományos háttér 

Az intézményben gyakorlatilag nem folyik érdemi kutatómunka, szakmai mű-

helyek sem léteznek. A főiskola évente két alkalommal jelenteti meg a Gazda-

sági Élet és Társadalom című tudományos folyóiratát. Az oktatók részben eb-

ben publikálnak hosszabb-rövidebb cikkeket, alkalmanként hallgatói írások is 

megjelennek oldalain. Az intézmény SZMSZ-e az oktatók részére félévenként 

legalább egy lektorált tudományos publikációt tesz kötelezővé az általa oktatott 

tárgyhoz vagy szakterülethez kapcsolódóan. Ez a lehetőség – a megvalósulása 

esetén – biztosíthatná mind több, a szak ismeretkörébe illeszkedő, jelentősebb 

témákat érintő (piac, marketing stb.) publikációk közzétételét. A szak önérté-

kelése azonban csak 11 aktuális publikációt sorol fel, amelyekből mindössze 

kettő foglalkozik a piac és a marketing területével. A publikációk nagyrészt 

oktatási segédanyagokban merülnek ki, színvonaluk – a betekintések alapján -

– erősen kétséges; az MTMT-ben többnyire nem találhatók. 

Az intézmény hazai és nemzetközi felsőoktatási kapcsolatairól nem derül ki, 

milyen tudományos eredményeket hoznak.  

Infrastrukturális feltételek 

A kereskedelem és marketing alapszak működtetéséhez szükséges infrastruk-

túra rendelkezésre áll. A WSÜF épülete megfelelő színvonalon képes biztosí-

tani a feltételeket a szak számára. A nagyobb létszámú, átfogó előadásokhoz 

megfelelő méretű és felszerelt előadóterem, valamint a konzultációkhoz szük-

séges tantermek, számítógéptermek rendelkezésre állnak. Minden tanterem 

rendelkezik a korszerű oktatáshoz szükséges technikai felszereléssel. 

A képzést mintegy 3200 szakkönyvet tartalmazó könyvtár segíti, a kötelező és 

ajánlott szakirodalom nagy része a könyvtárban elérhető, sőt a tantárgyak megje-

lölt szakirodalmánál frissebb szakkönyvek is megtalálhatók. A szakmai törzstár-

gyak elsajátításához modern adathordozók állnak a hallgatók rendelkezésére, ám 

nem a legkorszerűbb, szakmailag és szerzői jogilag kifogásolható tartalmakkal. 

A képzési létszám és kapacitás 

A 2010/11-2014/15 közötti időszakban az éves tervezett felvételi létszám 200 
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fő volt. Mind a jelentkezett, mind pedig a felvett hallgatók száma dinamikusan 

csökkent – igaz, közben a felvételi ponthatár is emelkedett 201-ről 268-ra 

(2010-ben még 265 jelentkező, közülük 182 elsőhelyes volt, s 160-an nyertek 

felvételt, 2014-ben már csak 134 jelentkező volt, ebből elsőhelyes 58, s a felvett 

50 fő). A felvettek száma gyakorlatilag az egyharmadára esett vissza.  

A tárgyi feltételek lehetővé teszik a jelenlegi hallgatói létszám kezelését. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A levelező képzés alapvetően kisszámú előadások és szaktárgyi konzultációk 

keretében folyik, hétvégeken. Önálló és csoportfeladatok kiadására sor kerül. 

Az egyéni konzultációs lehetőség is megoldott. Az ismeretek átadását a tárgyak 

zöménél az intézmény oktatói által készített CD-k segítik. A véletlenszerűen 

kiválasztott tantárgyak esetében ezek a tantárgy címét viselő kivonatok, szak-

könyvekből, jegyzetekből kimásolt fejezetek voltak, a források feltüntetése nél-

kül. Tipikus példája ennek a marketingkommunikáció CD. Több mint kérdéses 

az elvárt ismeretanyag és kompetenciák elsajátítása ilyen tananyagokkal, a fel-

sorolt szakirodalommal, az alacsony óraszámmal. 

A hallgatók – szóbeli megnyilatkozásaik szerint – intézményi szinten az oktatók-

tól, a vezetőktől, a tanulmányi adminisztrációtól minden segítséget megkapnak. 

Az alapszakhoz gyakorlati képzőhelyek kapcsolódnak. Levelező tagozaton a 

szakmai gyakorlatot igazolt munkaviszony esetén nem kell letölteni, s mivel 

lényegében munkahellyel rendelkezők nyernek felvételt, elvétve van szükség 

gyakorlati hely keresésére. 

A hallgatók a tanulmányaik során idegen nyelvű anyagokkal csak a szakdolgo-

zat készítése során találkoznak. Külföldi részképzésre az Erasmus adna lehető-

séget, de ez levelezős hallgatók esetében nem működik.  

Értékelés és ellenőrzés 

A tantárgyak értékelése írásbeli vizsga és gyakran beadandó dolgozatok alapján 

történik, ami megfelel az általános hazai gyakorlatnak. Az óralátogatást a me-

nedzsment rendszeresen ellenőrzi, jelentősebb hiányzás esetén írásban figyel-

meztetik a hallgatót. A kollokviumi jegy sok esetben gyakorlati feladatok meg-

oldásával, vagy házi feladatokkal szerezhető meg. 

A mintatanterv szerint a gyakorlati képzés gyengének tűnik, legalábbis kevés 

az ilyen kompetenciákra utaló számonkérés. A kevés óraszám nemigen ad le-

hetőséget a folyamatos haladás féléven át folyó nyomon követésére. A sok 

külső, gyakorlati életből érkezett oktató révén a hallgatók – saját bevallásuk 

szerint – komoly gyakorlati oktatásban részesülnek.  

A szakgyakorlat értékelési rendje kidolgozott. 
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A képzés a szakdolgozat elkészítésével, két integrált tematikájú szóbeli vizsgá-

val, valamint a szakdolgozat megvédésével ér véget. A szakdolgozati témavá-

lasztás hagyományos úton történik, melyhez marketing jellegű témák kellő 

számban állnak rendelkezésre. Azonban az önértékelés 2013-ra vonatkozó ada-

tai szerint csupán 1 fő hirdetett meg témákat, a szakfelelős és a specializációfe-

lelősök egyet sem. A szakdolgozathoz témavezetők vannak rendelve, akik nem 

tanterv szerinti konzultációs rendszerben segítik a hallgató önálló munkáját. Az 

egy témavezetőre jutó dolgozatok számának nincs maximuma, korlátlan számú 

dolgozat vállalható. A megtekintett dolgozatok statisztikai elemzései még a je-

les dolgozat esetében sem léptek túl a gyakorisági számításokon, összetettebb 

statisztikai elemzéseket a bemutatott dolgozatok nem tartalmaztak. A szakdol-

gozatok értékelését a témavezető és egy külső, egyetemi szintű diplomával ren-

delkező bíráló készíti.  

A záróvizsgák szakmai és szakdolgozat védési szakaszait egyszerre bonyolít-

ják. Külső szakemberek is részt vesznek a vizsgabizottságok munkájában. Az 

intézmény egészére vonatkozó statisztikák szerint pl. 2013-ban 21 marketing, 

7 postagazdálkodási, 4 gazdaságpszichológiai témájú dolgozat készült. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A felvett hallgatók száma összesen 524 fő. a kiadott diplomák száma 198. Az 

idegennyelv-ismeret hiánya nagymértékű akadálya a diplomák kiadásának: 

2014-ben a 113 záróvizsgát tett hallgató közül 70 fő (62 %) került ebbe a hely-

zetbe. Ez egyértelműen magas. 

A lemorzsolódás nem túl nagy, a vizsgált időszakban 548-ból csak 59 fő hagyta 

abba tanulmányait. Részben a tudatos intézményválasztás, részben a diploma 

megszerzésének munkahelyi kényszere és a befektetett költségek megtérülése 

okán a hallgatók kitartanak, még akkor is, ha haladásuk nem a mintatanterv 

szerint történik.  

A tehetséggondozás színes programja inkább csak elvi lehetőségként áll fenn, 

eredmények ezen a területen sem jellemzőek. Mivel a levelezős hallgatók nem 

élnek a TDK lehetőségével, a TDK tevékenység elhanyagolható (2-3 dolgozat 

TDK ciklusonként az intézmény egészében).  

A végzett, illetve végzős hallgatók 10-12%-a tervezi a mesterképzésben való 

továbbtanulást. A hallgatók felkészítése a mesterképzésre természetesen formai 

értelemben megtörténik, mivel a tanterv tartalmazza a KKK szerinti tárgyakat. 

Ugyanakkor a részletekbe történő betekintés alapján komoly kétségek fogalma-

zódtak meg a tartalmi megfeleléssel kapcsolatban. 

A DPR alapján az intézményben végzettek elhelyezkedési esélyei jók. A DPR 

2011 óta működik, de az alacsony visszaérkezési arány (6%) mellett is csak in-

tézményi információkat tartalmaz, a szakra nem vonatkoztatható releváns adat. 
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3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A WSÜF működésének megfelelően a kereskedelem és marketing alapszak kü-

lön oktatási egységhez nem tartozik. A szak menedzselése a főiskola vezetésé-

nek és a szak felelősének a feladata. A szakfelelős lényegében tanácsadói sze-

repet tölt be a szak tantervének és tananyagainak változtatása során. A szakot 

érintő előterjesztésekkel kapcsolatban véleményezési joga van. A döntéseket a 

Szenátus javaslatai alapján a fenntartó hozza meg.  

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

Az intézmény minőségbiztosítási folyamatai szabályozottak. Elvileg minden 

követelménynek eleget tesz, a gyakorlatba betekintve azonban a működése 

megkérdőjelezhető. A Minőségügyi Kézikönyv szerint a folyamatok irányítása 

és ellenőrzése „folyamatlapok” segítségével történik. Ilyen folyamatlapok csak 

általánosságban léteznek, azok aktualizált, gyakorlati változata és működtetése, 

alkalmazása nem volt megfigyelhető. 

Az oktatók hallgatói minősítése a kérdőívek kötelező kitöltésével működik - a 

kérdőív megválaszolása a vizsgára jelentkezés feltétele. Az eredményeket a ve-

zetés felhasználja az oktatókkal való szerződéskötéskor, minősítésekor, ugyan-

akkor megállapítható, hogy a főiskolán semmilyen tudományos elvárás nem 

fogalmazódik meg az oktatókkal kapcsolatban. A MAB nem tudott meggyő-

ződni arról, hogy az önértékelésben említett minőségorientáltság valóban mű-

ködik-e. 

Jól működő, nagy létszámú alumni szervezet segíti az intézmény PR-ját és a 

beiskolázást, ám a szak látványosan csökkenő jelentkezési és hallgatói létszám-

adatai – noha 2012-ben újabb szak (pénzügy és számvitel) elindítására is sor 

került – nem túl ígéretesek.  

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

Sok területen pontatlanságok és akkreditációs hiányosságok tapasztalhatók.  

A hallgatók döntő többsége az alacsony költségtérítés, valamint a kéthetenkénti 

képzési időpontok miatt választja a főiskolát, de fontosnak tartják a szakmá-

jukba vágó specializációkat is.  

A C-SWOT analízis nem szakspecifikus, illetve néhány szempontból nem ér-

telmezhető. 

Nincsenek felvázolva stratégiai kitörési pontok. Helyesen látják a külső korlá-

tokat, amelyek piaci oldalról is megkérdőjelezik a szak fenntarthatóságát (lét-

számcsökkenés). Az erősségek között vannak olyanok, amelyek intézményi 
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szinten relevánsak lehetnek, de nem a szakról szólnak. Ugyanakkor nem erős-

ség a nyelvoktatás, az óraszám legfeljebb csak szinten tartásra elég. A nyelv-

vizsga hiányában ki nem adható diplomák magas aránya is ezt bizonyítja. A 

demográfiai tényezőket több esetben megemlítik, ellenben a kutatás vagy az 

oktatói összetétel, korfa mint gyengeség egyáltalán nem merül fel. A veszélyez-

tető tényezők között az „ellenséges külső környezet” nem igazán értelmezhető. 

Az elektronikus index bevezetése erősségként és lehetőségként is szerepel. 

Az összefoglaló megállapítások a következők: 

1. A kereskedelem és marketing szak tanterve formai értelemben megfelel a 

KKK előírásainak, tartalmi értelemben nem látszik biztosítottnak a szak 

működése, a megfelelő színvonalú, a mesterképzésre is felkészítő tanul-

mányok folytatása.  

2. A specializációk száma sok; a TQM nem igazán marketing terület, az üz-

letszervezés és irányítás specializáció eklektikus, a postagazdálkodás 

megfelelő. 

3. Az egyik specializáció vezetését is ellátó szakfelelős szakmai-kutatási-irá-

nyítási értelemben nem felel meg a kritériumoknak. A másik két speciali-

zációfelelős szintén nem tekinthető szakterülete ma is aktív művelőjének. 

4. A marketing oktatói gárda kis létszámú, minősítettségük megfelelő, de sem 

egyetemi tanárt, sem habilitált egyetemi docenst, sem főiskolai tanárt nem 

foglal magába, a kereskedelem és marketing alapszak működtetéséhez szük-

séges széles tantárgyi lefedés eddigi munkásságukban nem fedezhető fel.  

5. Az oktatók koreloszlása nem megfelelő, a képzésben 70 év feletti, nem 

emeritus tantárgyfelelősök is közreműködnek.  

6. Az intézmény és oktatóinak tudományos teljesítménye minimális. Szak-

mai értelemben elhibázott az a személyzeti stratégia, amelyben a felsőok-

tatásban kevéssé járatos, más területeken dolgozó oktatókra, illetve egy 

gyenge kutatási múlttal rendelkező nyugdíjas körre alapozódik egy felső-

oktatási intézmény oktatói kara. 

7. A WSÜF sajátosságainak megfelelően a technikai feltételek jók. 

8. A szak jelentkezési adatai fokozatosan romlók. A lemorzsolódás kiemelke-

dően alacsony, okai az intézményben tapasztaltak, a tananyagok és tantárgy-

leírások alapján az alacsony elvárásokban lelhetők fel. A hallgatóknak át-

lagban közel fele a nyelvvizsga hiánya miatt diplomáját nem tudja átvenni. 

9. A szakdolgozati témák meghirdetése a beadott anyag szerint 2013-ban né-

hány oktatóhoz kapcsolódott, a marketinges témák vezetésére 1 fő vállal-

kozott. 

10. A nemzetközi kapcsolatrendszerek alacsony szintűek. 
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Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Szükséges a tanterv frissítése, az akkreditációs elvárásokkal és a KKK 

követelményeivel való alapos összehangolása, mindezek vonatkozásá-

ban új tantárgyi tematikák elkészítése, megfelelő tárgyfelelőssel, kor-

szerű tartalommal és friss szakirodalmi háttér megjelölésével. Csökken-

tendő és tartalmában erősítendő a specializációk száma és minősége, ja-

vítani kell a hallgatóknak adott tananyagok színvonalát. A témakörök, 

tantárgyak összevonása, a kis kredit értékű tárgyak megszüntetése cél-

szerű. Biztosítani kell az egyes modulokban elvárt, nevesített ismeretek 

és kompetenciák elsajátításának lehetőségét. 

2. Biztosítani kell a szak megfelelő vezetését, egy, a kutatást és oktatást, a 

marketing tudományát egészében átlátó szakfelelős kinevezésével. El 

kellene érni az oktatók életkori és szakmai összetételének, színvonalának 

javulását. 

3. A személyi háttér sem korösszetételében, sem tudományos teljesítmé-

nyében nem elégíti ki az akkreditációs követelményeket. A publikációs 

teljesítmények MTMT-ben való szerepeltetése ma már kötelező. Szük-

séges egy megfelelő ösztönzési rendszer kialakítása, mely javítaná a tu-

dományos aktivitást, az oktatók kutatáshoz való viszonyát. 

4. A szak csökkenő hallgatói létszáma ugyan lehet a szakma munkaerőpiaci 

presztízscsökkenésének következménye is, de figyelmeztető jel is lehet 

az oktatás minőségére, a diploma munkaerőpiaci és szakmai elismerésére 

vonatkozóan. 

5. Át kellene alakítani a szakdolgozatok témavezetési rendszerét az egy ok-

tatóra jutó hallgatók számának maximálásával. 

6. Az angol nyelvű képzés akkreditálását (is) kérjék a MAB-tól.
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Minőségértékelés a szak országos helyzetéről: logisztikai menedzsment 

mesterképzési szak 

 A=akkreditált (5) 

AM=monitorvizsgálat (1) 

intézmény/szak logisztikai menedzsment MA3 

BCE A 

DE A 

ME A 

PE A 

SZE A 

SZIE AM 

6 intézmény 6 képzés 

 

A logisztikai menedzsment mesterszakot 6 egyetem (Budapesti Corvinus Egye-

tem, Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, Pannon Egyetem, Széchenyi Ist-

ván Egyetem, Szent István Egyetem) a SZIE kivételével már a 2009/10-es tan-

évben is meghirdette. Elégséges hallgatói jelentkezés hiányában azonban a SZE 

egy évvel, a DE pedig 2 évvel később tudta csak elindítani. A szak iránti igényt 

jelzi, hogy azóta viszont töretlenül, minden évben elindult a képzés a meghir-

detett helyeken.  

A logisztika a gyakorlati üzleti világ igényei alapján, egymástól funkcionálisan 

elválasztott szakterületek (beszerzés, értékesítés, szállítás, termelés, készlet és 

raktárgazdálkodás, külkereskedelmi technika stb.) integrációjából jött létre. 

Sajátos keveréke a műszaki és a gazdálkodási tudományterületeknek, amelyek 

elnevezésére az ellátási lánc menedzsment is használatos. Nemzetközi elfoga-

dottságát jelzi, hogy a 2003-ban alakult, majd 2010-ben államilag elismert 

egyetemi rangra emelkedett Kühne Logisztikai Egyetem néhány év után már 

mind a Handelsblatt, mind a CHE rangsorban a vezető egyetemek közé vere-

kedte fel magát német nyelvterületen. A hamburgi székhelyű és élenjáró logisz-

tikai vállalat (Kühne & Nagel) alapítványa által támogatott, magas tandíjjal dol-

gozó magánegyetem a nemzetközi kutatásokban is élen jár. Küldetése a közle-

kedés-gazdaságtan és a logisztika integrálása. A tudományos dékán a marke-

ting és az innováció professzora.  

A logisztikai menedzsment szak képzési és kimeneti követelményei (KKK) 

összhangban állnak a nemzetközi trendekkel, alapvető változtatásra nincs szük-

ség. A képzések az ipari háttérrel és műszaki képzéssel erőteljesebben rendel-

kező északi országrészben találhatók. Ez azt is jelenti, hogy a műszaki képzés 

                                                 
3 2015. szeptember 1-je után ellátási lánc menedzsment mesterszak elnevezéssel indítható. 
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és az ipari fejlődés várható erősödésével mind a Dél-Dunántúl, mind a Dél-

Alföld régióban szükség lehet logisztikai képzés indítására. A MAB a Pannon 

Egyetem esetében feltétel nélkül, négy esetben (BCE, DE, ME, SZE) intéz-

kedési terv benyújtása és egy egyetemnél (SZIE) monitoring eljárás mellett 

javasolta a szakok akkreditációját.  

A képzés személyi feltételei általában biztosítottak. A tudományos elkötele-

zettség és a gyakorlati relevancia összhangját jelzi az is, hogy a szakfelelősök 

tudományos teljesítménye az MTMT-ben megjelent publikációk alapján eléri, 

helyenként meghaladja más üzleti területek mesterképzéseinek színvonalát. Az 

operációkutatást is magas szinten művelő szakfelelősök között akadémiai dok-

tori címmel is találkozhatunk. A kutatóműhelyek többsége szoros kapcsolato-

kat ápol a vállalatokkal. 

A logisztikai menedzsment mesterképzés szakfelelőseinek publikációs teljesít-

ménye az MTMT-ben hozzáférhető adatok alapján 

Intéz-

mény 

Tudományos 

közlemények 

száma 

További 

tud. köz-

lemények 

Impakt 

faktor 

Hirsch-

index 

Független 

idézés 

BCE 127 8 11,1 8 497 

DE 115 80 1,2 5 78 

ME 92 49 0 4 52 

PE 165 189 1,5 4 57 

SZE 44 5 0 2 11 

SZIE 123 86 0 2 23 

Az intézmények infrastruktúrája általában megfelelő, néhány helyen (pl. 

Miskolci Egyetem, Szent István Egyetem) a műszaki logisztikai kapcsolódás 

hagyományosan megjelenik a képzésben. A gépipari vagy a mezőgazdasági lo-

gisztikai feladatok középpontba állítása, az oktatók egy részének műszaki vég-

zettsége is magyarázza az ilyen irányú különbségeket a szakok között. 

A képzési létszám sehol sem okoz gondot, ahol már elindult a képzés. Kedvező 

a helyzet abból a szempontból is, hogy az elmúlt 5 évben felvettek száma a hat 

intézményben meglehetősen egyenletes (BCE 245 fő, DE 157 fő, ME 227 fő, 

PE 227 fő, SZE 278 fő, SZIE 261 fő), mindösszesen 1395 fő. Sajnálatos vi-

szont, hogy a diplomát szerzettek száma ennél lényegesen kevesebb, a felvettek 

harmada, negyede. A lemorzsolódás okai, különösen a levelező képzésben, a 

munkavállalás és az egyetemi tanulás összehangolásának problémái lehetnek, 

jóllehet alapos oknyomozással sehol sem találkozunk. Kedvezőnek tekinthető, 

hogy más szakokkal ellentétben, a nyelvvizsga hiánya nem játszik szerepet a le-

morzsolódásban, kivéve ott, ahol a levelező képzés a domináns forma (SZIE). 
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Ugyanakkor angol nyelvű képzéssel nem találkozunk, és az angol nyelvű tan-

anyagok megjelenése is csak sporadikus, annak ellenére, hogy a könyvtárak an-

gol nyelvű szakirodalommal való ellátottságával büszkélkedik több intézmény. 

A minőségbiztosítás, a hallgatók pályakövetése, elégedettségének kutatása ál-

talában intézményi szinten zajlik. A szakterület újdonsága, tudományközi jel-

lege és gyakorlati orientáltsága következtében azonban a bizonyításvágy is 

megjelenik a művelőiben. Ennek is betudható, hogy nagyon élénk a kapcsolat 

az egyetemi oktatók és diákok, valamint a szakemberek szervezetei (MLBKT, 

MLE stb.) között. Tudomásunk szerint egyetlen más üzleti szakon sem műkö-

dik olyan hatékony együttműködés a nappali tagozatos diákok és a szakterü-

let művelői között, mint ami a logisztika területén megfigyelhető (párhuzamos 

hallgatói konferencia, legjobb diplomamunka pályázat stb.). Emellett a nem-

zetközi tudományos életbe való bekapcsolódás is jellemzi a szakterület képvi-

selőit (ELA, IPSERA, IPM, stb.), ami megalapozza, hogy a végzettek a doktori 

képzésbe is bekapcsolódhassanak. 

A képzés jövőjét illetően a gyakorlati igény, Magyarország kedvező logisztikai 

helyzetéből is adódóan, a nemzetközi kereskedelembe való intenzívebb bekap-

csolódás révén egyre nő. Jóllehet a hallgatói létszám mutat ingadozást, de 

eléggé kiegyenlítetté vált. Az intézményi SWOT elemzések számos olyan terü-

letet tárnak fel, amelyek fejlesztése elengedhetetlen ahhoz, hogy a szakterület 

egyik élenjáró cége, a Waberer’s példáját követve, sok logisztikai vállalat le-

gyen globálisan is sikeres. Negatívumként jelenik meg, hogy az oktatók általá-

ban túlterheltek, volt olyan intézmény, ahol egy tanárnak heti 40 órája volt, ami 

elfogadhatatlan, még akkor is, ha az új típusú mestertanár kategóriát kívánjuk 

meghonosítani a képzésben. Reális elképzelés, hogy ahol kevés jelentkező van 

a nappali képzésre (pl. SZIE), ott a jövőben csak levelező képzés induljon. To-

vábbi törekvés lehet az egyes képzési helyszínek között már most is kirajzolódó 

ágazati specializáció. 
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Logisztikai menedzsment mesterképzési szak 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

logisztikai menedzsment4 mester-

képzési szak 

 

 

szakindítási MAB határozat: 

2008/6/IX/3/23.  

2016/1/VII/3/33. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre,  

 a megjelölt hiányosságokra reagáló 

 intézkedési terv 2016. március 31-ig  
történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Budapesti Corvinus Egyetem teljes idejű nappali képzést folytat a logisztikai 

menedzsment mesterszakon magyar nyelven. Az önértékelésben 4 specializá-

ciót említenek (beszerzés; logisztika és ellátási lánc; termelési logisztika; lo-

gisztikai kontrolling), de azok a tantervben nem jelennek meg.  

A képzés aktuális tanterve többnyire megfelel a KKK-nak. Az alapozó kurzu-

sok között (5 kurzus mindegyik 5 kredittel, általában 14 elméleti és 14 gyakor-

lati órával) általános ismereteket átadó és a mesterszakon hasznos tantárgyakat 

láthatunk (üzleti közgazdaságtan, nemzetközi vállalatgazdaságtan stb). A szak-

mai törzsanyag olyan 4-5 kredites tárgyakat tartalmaz, amelyek arányosan je-

lenítik meg a gyakorlatok és az elméleti ismeretek átadásának óraszámát, és 

elnevezésükben is azt üzenik, hogy a logisztikai szakmára készítik fel a hallga-

tókat (beszerzés, számviteli beszámolók, logisztikai folyamatok elemzése). Van 

ugyan néhány olyan kurzus (pl. vállalati stratégia, marketing menedzsment), 

amelyek alapszakokon is megjelennek néha, de feltételezhető, hogy ezek is 

szakspecifikus ismereteket adnak át a hallgatóknak. A speciális kurzusok in-

kább a differenciált ismeretek között jelennek meg, bár itt is vannak ismétlések. 

A hálótervben láthatóak az elméleti és a gyakorlati óraszámok, a tantárgyak 

nagy többsége 5 kredites.  

                                                 
4 A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő fel-

vételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerint a szak 2015. szeptember 1. után ellátási 

lánc menedzsment mesterszak elnevezéssel indítható. 
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Személyi feltételek 

A szak felelőse Dobos Imre DSc, egyetemi tanár, minden szempontból megfe-

lel az elvárásoknak.  

Bár a kiugróan magas kreditterheléseket a hiánypótlás során korrigálták, a kép-

zés személyi feltételeit bemutató táblázat továbbra sem érthető maradéktalanul. 

A táblázat szerint a kb. 23 kurzust mintegy 60 oktató menedzseli, akiknek több-

sége minősített oktató. (A táblázathoz fűzött szöveges értékelés alapján a sza-

kon 46 oktató oktat, akik közül mindössze 8 nem rendelkezik PhD fokozattal.) 

A mesterszakon oktatók többsége egyetemi tanár, 7 fő vagy egyetemi docens, 

18 fő. Az adjunktusok száma 12, tanársegéd az adatok szerint csak kettő tanít a 

szakon. A kurzusok tantárgyfelelősei a szakma elismert szakemberei, minősí-

tett oktatók, akik megfelelnek a MAB elvárásainak.  

Tudományos háttér 

A logisztikai menedzsment mesterszak tudományos háttere elismerésre méltó, 

a kutatási irányok markánsan megjelennek, az oktatók számos nemzetközi és 

hazai szakmai szervezetnek tagjai, illetve sok szervezettel állnak kapcsolatban. 

Az MTA Gazdálkodástudományi Bizottságában a szak oktatói felülreprezen-

táltak: bizottsági elnök, albizottsági elnök vesz részt a tudományos testületben. 

Impozáns a nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi konferenciákon való rész-

vételek, kapcsolódó publikációk bemutatása. Igen jelentős az évek óta tartó ver-

senyképesség kutatás, a számos OTKA kutatás, amelyek jelzik más területeken 

is a kutatási aktivitást.  

A tudományos háttér értékelésekor is feltűnő volt, hogy az önértékelés nem fó-

kuszál az akkreditációs elvárásokra. A közölt adatok meggyőzőek, de nem kö-

vetik az elvárt struktúrát, emiatt jelentős munkát igényelt azok értékelése. Nem 

jelenítik meg átláthatóan és követhetően a főbb kutatási területeket, és nem jel-

zik, hogy az elért eredményeket miként építik be az adott szak oktatásába.  

Infrastrukturális feltételek 

A szakon folyó képzés általános és speciális infrastruktúrája, technikai felszerelt-

sége és állapota megfelel a kor elvárásainak. A Budapesti Corvinus Egyetem 

könyvtári hálózata az ország egyik legnagyobb könyvtára. A gazdálkodástudomá-

nyi kötetekkel való ellátottság megfelelő. Ez kiegészül az elektronikus hozzáférésű 

szakirodalommal és tananyagokkal. Az általános és speciális adatbázisok a könyv-

tári olvasótermekből vagy otthoni gépekről is elérhetők. Az angol nyelvű képzés-

hez elegendő és jó színvonalú tankönyvek és tananyagok állnak rendelkezésre. A 

hallgatók pozitívan nyilatkoztak a tananyagok biztosításáról, elérhetőségéről. 

A képzési létszám és kapacitás 

A vizsgált 2009/10-2013/14 közötti időszakban a tervezett éves felvételi lét-

szám ingadozott, szinte évente változott (60, 30, 100, 70, 70). A szakra felvett 
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hallgatók száma némi késlekedéssel követte a tervezettet (39, 62, 74, 32, 38). 

A kar vezetői úgy látják, hogy a jelentkezők száma stabilizálódik, a hallgatói 

létszámot illetően nincs ok aggodalomra. 

A tervezett felvételi létszámokat az intézmény képzési területi kapacitása lehe-

tővé teszi.  

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az előadások, szemináriumok, gyakorlatok aránya a már korábbiakban jelzet-

tek alapján megfelelő. A hálóterv szerint szinte minden kurzus egyaránt tartal-

maz elméleti és gyakorlati órákat. Az alkalmazott oktatási módszerek között 

esettanulmányok, meghívott gyakorló szakemberek előadásai, kiselőadások, 

csoportos házi feladat, prezentáció egyaránt szerepel. A gyakorlatorientált ok-

tatást csapatmunkákkal, vállalatoknál irányított projektmunkákkal támogatják. 

A hallgatók jelentős része dolgozik, ehhez az oktatás alkalmazkodott. 

A tananyagfejlesztés a szakon példaértékű. Ez erőssége a képzésnek: a szak 

specialitása miatt az itt kidolgozott tananyagokat használják más intézmények-

ben is. 

Értékelés és ellenőrzés 

A hallgatók teljesítményének értékelése a TVSZ-ben meghatározottak szerint, 

az egyes tárgyakhoz előzetesen meghirdetett követelményrendszernek megfe-

lelően történik. Az egyes tárgyak féléven belüli beadandó feladatai, szakiroda-

lom feldolgozása, prezentáció készítése és előadása, vállalati esetek gyakorlati 

feldolgozása egészíti ki a félév végi számonkérést. Esetileg lehetőség van az 

egyéni tanrendes hallgatók külön kezelésére, amennyiben nem gyakorlati 

tárgyról van szó.  

A szakon előre meghirdetett szakdolgozati témák mellett a hallgatók önállóan 

is választhatnak témákat.  A belső konzulens mellett általában külsős konzulens 

is segíti a hallgatók munkáját. Az elmúlt 2 évben 22 szakdolgozat a beszerzés, 

közbeszerzés, 19 a logisztikai szolgáltatások, 16 a lean és termelésmenedzs-

ment, 13 a fenntartható ellátási láncok témájában készült. 

A záróvizsga írásbeli vizsgából és szakdolgozatvédésből áll. Az írásbeli vizsga 

a mesterszakos logisztikai szaktárgyak ismeretanyagából áll, a szakdolgozat vé-

désen a hallgató a szakdolgozatát prezentációs formában mutatja be, és védi 

meg a bizottság tagjai előtt. 

A záróvizsgák után tanszéki értekezleten kiértékelik a záróvizsga tapasztalatait, 

figyelembe veszik a külsős szakemberek véleményét.  
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Az írásbeli számonkérés anyagát 3 évente frissítik, a mesterszakot lezáró komp-

lex vizsga anyagát minden évfolyam esetében aktualizálják az oktatott tan-

anyagnak megfelelően. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A vizsgált időszakban a képzésre összesen 245 hallgató nyert felvételt, és 92 

diplomát adtak ki. A szakra való belépéskor a hallgatóknak átlagosan a fele 

rendelkezik nyelvvizsgával, a tendencia radikálisan csökkenő. Ezzel együtt 

egyetlen olyan hallgatót sem jeleztek, aki a nyelvvizsga hiánya miatt ne kapott 

volna diplomát, ami a nyelvi képzés hatékonyságára utal. 

A tehetséggondozás az egyetemen közismerten kiemelkedő: a szakkollégiumok 

olyan vonzerőt jelentenek a hallgatók számára, amelyek a „Corvinus-os” lét 

meghatározó részei. Az OTDK-n is minden alkalommal sikereket érnek el a 

hallgatók. A szak hallgatóinak lehetőségük van a kutatói munkára való felké-

szülésre, pl. a kurzusok jelentős része tartalmaz kutatásmódszertant. A szakmai 

élet területén is lehetőségeket biztosítanak a hallgatóknak a továbblépésre: a 

tehetséges hallgatók esetében támogatják a logisztikai szakmai szervezetekkel 

(Magyar Logisztikai Egyesület stb.) való kapcsolatfelvételt, azok rendezvé-

nyein való részvételt. A hallgatóknak lehetőségük van logisztikai konferenciák 

szervezésére, külföldi résztanulmányokon való részvételre is. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakot a kar Vállalatgazdaságtan Intézet, illetve annak Logisztika és Ellátási 

Lánc Menedzsment Tanszéke gondozza, más tanszékek oktatóinak a közremű-

ködésével is. Az intézet képviselete a karon megfelelő, hangsúlyos. 

A képzés folyamatában a szakfelelős képviseli a szakot belső és külső fórumo-

kon, fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg a szakon folyó oktatás és a szakkal 

kapcsolatos szolgáltatások színvonalának emelése érdekében, az értékelés, az 

ellenőrzés és a monitoring eszközeivel értékeli a szakon folyó oktatás és a kap-

csolódó szolgáltatások minőségét.  

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

Az egyetem minőségügyi tevékenységét az Egyetemi Minőségügyi Koordiná-

ciós Bizottság (EMKB) koordinálja. A bizottság tagjait az egyes karok által 

delegált kari minőségügyi koordinátorok, az Egyetemi Doktori Tanács, a HÖK 

és a könyvtár képviselői alkotják. Az egyetemi szintű koordináció erősítésére 

létrejött az egyetemi Minőségügyi Iroda, amely az egyetemi szintű vizsgálatok, 

felmérések lebonyolításáért felelős. Az egyetemi minőségügyi folyamatok 

rendszerét a 2014-ben elfogadott új Minőségügyi Kézikönyv szabályozza. 
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Az oktatói munka hallgatói véleményezése félévente történik. 2014 közepéig a 

szorgalmi időszak végén töltötték ki a hallgatók az online kérdőíveket, és a kér-

dőívet kitöltő hallgató korábban jelentkezhetett a vizsgákra. 2014 második fe-

létől a vizsgaidőszak lezárultával kerül sor a kérdőívek kitöltésére, ehhez kap-

csolódóan megváltozik a kitöltésért járó kedvezmények rendszere is. Az inté-

zetben szervezett hospitálás keretében maguk az oktatók is látogatják egymás 

óráit, melynek nyomán visszacsatolást kapnak oktatásuk színvonaláról. Az el-

múlt két évben egy oktatásfejlesztési TÁMOP programban a szak fő tárgyainak 

oktatói számos – a digitális és interaktív oktatást erősítő – képzésen vettek részt.  

Az egyetem a diplomás pályakövetési felméréseket a végzős hallgatók körében 

folytatott felméréssel egészíti ki. A szakon végzett hallgatók visszajelzései a 

szak Facebook-oldalán jelennek meg. Alumni programokon is kapnak vissza-

jelzéseket. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A szak C-SWOT analízise néha túl optimista. Az erősségek között – az önérté-

kelés alapján – nem kellene a jól felépített, átgondolt szakot említeni: ennek 

strukturális háttere (ki a szakfelelős, kik az oktatók, milyen az oktatói összeté-

tel, milyen átfedések vannak a kurzusok között) nem átlátható. Indokolt ugyan-

akkor erősségnek tekinteni a hazai és nemzetközi beágyazódást a tudományos 

világba. Gyengeségük, egyben lehetőség is az, hogy a vállalatokkal szorosabb 

kapcsolatokat tartsanak fenn, jobban bevonják a felhasználói szférát a szak fej-

lesztésébe. Ez annak a veszélynek az elhárításában is segíthet, hogy – megfi-

gyelésük szerint – sok vállalat nem tud különbséget tenni az alap- és a mester-

szintű képzések között, ami rontja a végzősök elhelyezkedési esélyeit. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A szakra vonatkozó minőségbiztosítás konkretizálása 

2. Az adminisztrációs munka javítása (pl. szakfelelős megjelölése) 

3. A hallgatók ösztönzése a doktori képzésben való részvételre 

4. A kutatási irányok rendszerbe foglalása 

5. A kutatási eredmények markánsabb megjelenítése az oktatásban 
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Debreceni Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

logisztikai menedzsment5 mester-

képzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2010/9/VII/13. 

2016/1/VII/3/34. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre,  

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

 történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

Teljes idejű és részidejű képzést folytatnak magyar nyelven 2011-től. 

A képzés aktuális tanterve többnyire megfelel a KKK- nak, bár több kurzus fe-

désben van a kereskedelem és marketing alapszak hálótervében található tantár-

gyakkal: marketingmenedzsment, vállalatgazdaságtan, üzleti tervezés. Az intéz-

mény ezt azzal magyarázza, hogy egyrészt a mesterszakra más képzésekről jön-

nek hallgatók (műszaki stb.), akiknek az alapvető közgazdasági ismeretekre 

szükségük van, másrészt az ismétlődőnek vélt tantárgyak tartalma különböző.  

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Pakurár Miklós egyetemi docens, PhD fokozattal rendelkezik, a 

szak irányítója, a követelményeknek megfelel. A szakon valamennyi oktató AT 

és minősített. 23 tantárgyra 20 oktató jut, akik közül 17 tantárgyfelelős. Az ok-

tatók többsége, 13 fő egyetemi docens, három egyetemi tanár és négy egyetemi 

adjunktus. A szakindítási akkreditáció óta történt személyi változások okai az 

oktatók tevékenységének a többi szakkal való összehangolása, valamint a GVK 

és a KTK egyesülése miatt a tantárgyak oktatásának részbeni változásai.  

Az oktatók koreloszlására jellemző, hogy két egyetemi tanár 45 és 54 éves kor 

között van, egy pedig 58 éves, így az egyetemi tanárok, még mintegy két évti-

zedig végezhetik az oktató munkájukat a szakon. Az egyetemi docensek 34 

                                                 
5 A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő fel-

vételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerint a szak 2015. szeptember 1. után ellátási 

lánc menedzsment mesterszak elnevezéssel indítható. 
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évestől idősebbek és 64 évesnél fiatalabbak, egyenletes koreloszlással, így biz-

tosított az oktatók zökkenőmentes utánpótlása, mivel nem kell rövid idő alatt 

sok új oktatót alkalmazni a szakon 

Tudományos háttér 

A tudományos tevékenységet a Logisztikai Menedzsment Tanszék koordinálja 

az elmúlt években hazai és nemzetközi kutatási projekteket nyertek, vezettek. A 

tanszék munkatársai által menedzselt kutatási projektek ROP, OFA, HEFOP pá-

lyázatok, több külföldi (francia, olasz, spanyol stb.) kutatási kapcsolat is szerepel 

az önértékelésben. Sajnos ezek a széleskörű kutatási tevékenységek és kapcsola-

tok csak részben jelennek meg a publikációs aktivitásokban. Az oktatók tudomá-

nyos-publikációs tevékenységét a MAB kifogásolta a szakindítás alkalmával is.  

A szakfelelős publikációs tevékenysége megfelelő, de az oktatók többségénél 

a továbbiakban is szükség van a publikációs tevékenység minőségének javítá-

sára és a kutatási eredmények fokozottabb beépítésére az oktatásba. 

Infrastrukturális feltételek 

Az infrastrukturális feltételek adottak a vizsgált képzéshez. A mindenkori hall-

gatói létszámnak megfelelő a tantermek, laboratóriumok, tanszéki helyiségek 

elhelyezése, a képzést szolgáló szervezeti, hivatali struktúra működtetése. Az 

intézményi könyvtár elhelyezése nem a legjobb, de a képzéshez kapcsolódó 

legfontosabb folyóiratok megtalálhatók vagy elektronikusan elérhetők, a szak-

könyvállomány tartalmazza a tantárgyi tematikák irodalomjegyzékében felso-

rolt könyveket. Az intézményben olyan korszerű szolgáltatásokat nyújtó infor-

matikai hálózat működik, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett for-

mában hozzáférhetnek. Minden előadóteremben és sok szemináriumban van 

felszerelt projektor és internetkapcsolat.  A szakdolgozatok, diplomamunkák 

elkészítésének szakmai, kutatási, feltételei adottak.  

A képzési létszám és kapacitás 

A teljes idejű képzésben a maximális felvehető létszám 35 fő (2013-ban csak 

10 fő volt). A teljes idejű képzésben felvettek száma a vizsgált időszakban ösz-

szesen 69 fő (21, 20, 28). Kedvező jel, hogy bár a költségtérítéses hallgatók 

aránya nő, a felvettek száma is növekedést mutat. A részidejű képzés felvételi 

keretszáma 35 (a 2013-as tanévben 15). A vizsgált időszakban összesen 88 főt 

vettek fel (34, 33, 21).  

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az elmélet és gyakorlat aránya megfelelő. A szakfelelős és az oktatók is szív-

ügyüknek tekintik a gyakorlatorientált oktatást. Önálló munkákat, csoportmun-
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kákat várnak el, a hallgatók feladatokat kapnak az órákon is. A gyakorlati kép-

zésnek két további színtere a vállalati kapcsolatok következtében a munkavál-

lalás vagy diákmunka, valamint a szakmai rendezvényeken való részvétel.  

A tananyagfejlesztés területén – a szaknál általában hiányzó könyvek miatt – 

igyekeznek erőfeszítéseket tenni, hogy a kritikus kurzusoknál megfelelő tan-

anyagokkal lássák el a hallgatókat. A tantárgyfejlesztéseknél követelmény az 

oktatókkal szemben a vonatkozó angol nyelvű szakirodalom ismerete, a fejlesz-

tésre egyik példaként hozták fel a lean menedzsment tantárgy bevezetését az 

integrált szervezési rendszerek helyett, valamint azt, hogy digitálisan készíte-

nek tananyagokat. 

Értékelés és ellenőrzés 

Az értékelés és ellenőrzés általános részét a Debreceni Egyetem Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzata és annak GTK kari melléklete, míg a specifikus részét a tan-

tárgyi követelmények rögzítik. A tantárgyfelelős oktatók által meghatározott 

tantárgyi követelményrendszert, a félévközi ellenőrzések időpontját és a félév-

közi követelmények teljesítésének, valamint pótlásának határidejét, javítási le-

hetőségeit a kurzus első hetében írásban közlik a hallgatókkal. A félév során 

teljesítendő gyakorlati kurzusok sikertelensége esetén még a szorgalmi idő-

szakban van lehetőség egy alkalommal javítani. A logisztikai menedzsment 

szak hálótervében minden kurzus mellé gyakorlati foglalkozást is rendeltek, a 

számonkérés azonban néhány kivétellel kollokviummal zárul. Az alapozó tár-

gyaknál csak a kutatásmódszertan és a szabadon választható tárgyaknál van 

gyakorlati jegy, a szakmai törzsanyagnál pedig csak a lean menedzsment eseté-

ben és a választható kurzusoknál. Ezt azzal ellensúlyozzák, hogy a szakmai 

kapcsolatokat kihasználva a hallgatóknak lehetőségük van a vállalatoknál meg-

tapasztalni az adott kurzus gyakorlati elemeit. A képzési feltételek javítása ér-

dekében számos szakmai szervezettel kiépített kapcsolatok az elmondottak 

alapján is nagyon jónak tűnnek, mert gyakran a diplomamunkákban is tudnak 

segíteni a cégek. 

A szakdolgozati témákat az oktatók hirdetik meg, de sok hallgató vállalati ese-

tekből önállóan választ témát. A záróvizsga a szakdolgozatot védéséből és szó-

beli vizsgából áll.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A vizsgált időszakban a teljes idejű képzésben eddig összesen csak 22 diplomát 

adtak ki (9, 13), a részidejű képzésben a kiadott diplomák száma 36 (14, 22), a 

nyelvvizsga hiánya egyetlen diploma kiadásánál sem volt akadály. A lemorzso-

lódásról az önértékelés nem tartalmazott adatot, de a kiadott diplomák számá-

ból arra lehet következtetni, hogy a követelményeket nehezen teljesítik. 
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A kiemelkedő hallgatók számára két szakkollégium is biztosított. Működik a 

Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program is, ahol a hallgatók témaveze-

tővel egyéni kutatómunkát végeznek. Több hallgató jutott el logisztikai témák-

kal az OTDK-ra, és helyezéseket is kaptak. A szak jellege miatt a hallgatók 

csak kevesen szeretnének kutatói pályán maradni, de a kutatásra és a doktori 

képzésre való felkészítést szolgálja a szakmai törzsanyag és a differenciált 

szakmai ismeretek egy része is. Itt elsősorban a kutatásmódszertan tantárgyat 

emelték ki, az oktatóval való beszélgetés alapján úgy tűnt, hogy az általános 

kutatásmódszertani ismereteket megkapják a hallgatók.  

A DPR adatok kari szintűek, a szakra vonatkozóan részletes információk nin-

csenek. Az azonban kiderült, hogy éppen azért nem törekszenek tudományos 

kutatói pályára a szak hallgatói, mert a jó képességű hallgatók könnyen találnak 

jól fizető állásokat. A külső szakemberek jó véleménnyel vannak a hallgatók 

felkészültségéről, különösen a nappali tagozatos hallgatók által nyújtott telje-

sítményt tartják kiválónak. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakfelelős korábban a Logisztikai Koordinációs Központ vezetője is volt. Ő 

szervezi a tanszék munkatársainak kutatásait, ösztönzi őket a tananyagok fej-

lesztésére, publikációkra. A szóbeli találkozáson nagy lelkesedéssel beszélt a 

szak fejlődéséről, a tudományos kutatómunka ösztönzéséről és a vállalati szak-

mai kapcsolatokról. A hallgatókat évfolyamfelelősök segítik, akik a feladatukat 

a dékán megbízásából végzik. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A minőségbiztosítási folyamatok kari szinten szervezettek, a Kari Tanács fel-

ügyelete alatt működő, kari Minőségbiztosítási Bizottság segítségével. A minő-

ségbiztosítási elvek nem következetesek: a folyamatok szervezése a szakkal 

kapcsolatban megfelelőnek tűnik, de a teljesítmények értékelése az oktatói tel-

jesítményekre koncentrál (hallgatói megkérdezések, DPR, munkáltatók meg-

kérdezése). Az oktatói munka hallgatói véleményezése a karon félévenként tör-

ténik. A kérdőíves megkérdezések eredménye visszacsatolásra kerül az érintett 

oktatóhoz, illetve a kari vezetéshez.  

A MAB korábbi észrevételeire a szak érintettjei reagáltak:  

- a stratégiai menedzsment tárgy a szakmai törzsanyagban szerepelt, ezt 

áthelyezték az alapozó kurzusokhoz.  

- az üzleti tanácsadás tárgyat megtartották továbbra is a differenciált szak-

mai ismeretek között, arra hivatkozva, hogy ez a tantárgy a kar hagyo-

mányain alapul, és mint a karon magas színvonalon kidolgozott és okta-
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tott tárgyat, a helyi sajátosságokhoz és tradíciókhoz igazodva szükséges-

nek tartják itt szerepeltetni. 

- a kontrolling tantárgy nevét módosították vezetői számvitel és kontrollingra. 

- a kutatásmódszertan tantárgynál megadott kötelező irodalmat a tárgy te-

matikájához igazították, a jelentésben kiegészítést is adtak, ami azért túl-

zás, és számos, nem a kurzushoz illő irodalmat is tartalmaz (pl. Mérő, 

Kuhn stb.). 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT elemzésből kimaradtak az erősségek és a C elemek, de a szak gon-

dozói reálisan összegezték a SWOT maguk által kiemelt elemeit. Nem csupán 

külső korlátozó tényezőket említettek meg, hanem jeleznek olyan hiányosságo-

kat is, amelyeket maguk tudnak a jövőben orvosolni: így pl. az idegen nyelvű 

képzés lehetőségeinek megteremtését, a pályázati tevékenység hatékonyabbá 

tételét több oktató bevonásával, az impaktfaktoros folyóiratokban való publi-

kálás ösztönzését, a tananyagfejlesztést.  

Összességében láthatóan jól érzékelik a kitörési lehetőségeket is: a régióban 

tervezett logisztikai fejlesztések indukálta igényeket a szakemberek iránt. Az 

oktatási és kutatási területeken felvázolt intézkedési terv nagy része is releváns: 

idegen nyelvű képzés, a hallgatók ösztönzése a tudományos pálya választására 

az utánpótlás érdekében, külföldi oktatók meghívása, oktatói csereprogramok. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Javasolt a kurzusok folyamatos fejlesztése, irodalmak frissítése 

2. Indokolt komplex teljesítményértékelési rendszer kidolgozása (tudomá-

nyos tevékenység mérése) 

3. Kívánatos a tudományos háttér erősítése, publikációs tevékenység ösztön-

zése 

4. Célszerű a kutatási tevékenység koordinálása, annak igazítása a képzéshez 

5. Javasolt a doktori képzésbe való bekapcsolódás, a tudományos pályán való 

maradás ösztönzése 

6. Idegen nyelvű képzés indítása 

7. Készítsenek intézkedési tervet a lemorzsolódás csökkentésére, a kiadott 

diplomák számának növelésére. 

8. Ajánlott az új kar egységes arculatának megteremtése, logóval és egyéb 

arculati elemekkel magyarul és angolul egyaránt. 
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Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

logisztikai menedzsment6  

mesterképzési szak 

lean management; ellátásilánc 

menedzsment specializációk 

 

szakindítási MAB határozat: 

2008/8/V/29. 

2016/1/VII/3/35. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre,  

a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig  
történő benyújtása mellett.  

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán a logisztikai menedzsment 

mesterszakon teljes idejű nappali és részidejű, levelező képzés folyik. A kép-

zést a Vezetéstudományi Intézet koordinálja. A nappali tagozatos képzés tan-

terve az alapozó ismeretek között 6 tárgyat 20 kredittel, a szakmai törzsanya-

goknál 8 tárgyat 33 kredittel, a differenciált szakmai ismereteknél – a lean ma-

nagement és az ellátásilánc menedzsment specializációban – 8 tárgyat 40 kredit-

tel tartalmaz, összhangban a szak KKK-jában foglaltakkal. A diplomamunkára 

adott 15 kredittel (benne a szakszeminárium 7 kredittel) és a választható tárgyak 

12 kreditjével együtt ez összesen 120 kredit, ami az előírásoknak megfelel. 

Az elmélet és gyakorlat aránya megfelelő, az alapozó ismereteknél 135 óra elő-

adás és 120 óra gyakorlat, a szakmai törzsanyagoknál 195 óra előadás és 180 

óra gyakorlat, míg a differenciált szakmai ismereteknél 240 óra előadás és 240 

óra gyakorlat (és 60 óra diplomamunka) szerepel. A tanterv alapján a hallga-

tóknak 20 kollokviumot és 2 gyakorlati jeggyel végződő tárgyat kell teljesíte-

niük, azaz félévente 5-6 vizsgájuk van. 

Az ismeretköröket a KKK szerint részletesen áttekintve az alapozó ismeretek-

nél a tárgyak többsége megfelel, de hiányzik az üzleti tervezés és a vezetői 

számvitel. A szakmai törzsanyag a KKK-ban előírt ismeretköröket jeleníti meg, 

                                                 
6 A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő fel-

vételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerint a szak 2015. szeptember 1. után ellátási 

lánc menedzsment mesterszak elnevezéssel indítható. 
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de hiányoznak speciális logisztikai ismeretek, esetleg egy másik tárgyban rész-

anyagként szerepelnek a beszerzés, disztribúció, készletgazdálkodás, szállítmá-

nyozás (csak az egyik specializációban szerepel), raktárgazdálkodás és raktár-

technológiai, anyagmozgatási stb. ismeretanyagok, miközben a menedzsment 

jellegű tárgyak túlsúlyba kerültek. 

A tárgyak tematikái és tananyagai megfelelőek, a felhasznált szakirodalom 

többsége korszerű, jelentős részüket az egyetem oktatói írták. 

A levelező képzés tanterve megegyezik a nappali képzésével, nyilván csökken-

tett óraszámban. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős Szakály Dezső egyetemi docens (AT), tanszékvezető, akit szak-

mai felkészültsége és oktatási tapasztalatai alkalmassá tesznek erre a feladatra. 

14 kredit felelőse ezen a szakon, az egyetemen összesen 30 kreditért felel. A 

szakfelelős a Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola törzstagja, eddig 

6 hallgatónak a témavezetője, akik közül 3 fő már megszerezte doktori fokoza-

tát. A lean management specializációt Kunos István egyetemi docens (AT), míg 

az ellátásilánc menedzsment specializációt Veresné Somosi Mariann egyetemi 

tanár (AT) irányítja. 

Mindegyik tantárgy felelőse rendelkezik tudományos fokozattal, többségük ve-

zető oktató, egyetemi tanár vagy docens. A mesterszak képzésében összesen 25 

oktató vesz részt, közülük 17 tárgyfelelős. AT 23 fő, AE 1 fő és V 1 fő, ami 

megfelel az előírtaknak. 10 oktatónak haladja meg a 25 kreditet a terhelése, ami 

az oktatók jelentős túlterhelését érzékelteti. 

Az oktatók szakmai felkészültsége megfelelő, a hazai szervezés- és vezetéstu-

dományi témakörök elismert művelői. Publikációs teljesítményük elfogadható, 

de főleg hazai fórumokon és az anyaegyetem kiadványaiban jelennek meg, a 

nemzetközi lektorált folyóiratokban még kevésbé vannak jelen. A képzés erős-

sége, hogy az egyetem Gépészmérnöki Karának Logisztikai Intézete is aktívan 

részt vesz benne. 

Tudományos háttér 

A Gazdaságtudományi Kar kutatásai 2+1 kutatási központban, a kar intézetei-

hez és intézeti tanszékeihez kapcsolható 13 kutatóműhelyben folynak, a logisz-

tikai menedzsment mesterképzés ezen műhelyek többségéhez kapcsolódik. Az 

Üzleti Tudományok Kutatási Központ keretei között működő hét műhelyben a 

vállalkozásokhoz kapcsolódó stratégiai, gazdálkodási, pénzügy-számviteli, 

szervezési, marketing kutatások számos témája megjelenik. A Területi és Tár-

sadalom Gazdasági Kutatási Központ hat műhelye a gazdaság térbeni megje-

lenését, téralkotó szerepét és a társadalomba, a természeti környezetbe való 

beágyazódását, valamint a nem üzleti (kormányzati és civil) szféra gazdasági 
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tevékenységeit és azok hatásait vizsgálja. A Vezetéstudományi Intézet mind a 

két kutató központ munkájában részt vesz, dominánsan az Üzleti Tudományok 

Kutatási Központ munkájában, mindezek mellett pedig kisebb kutató műhelyek 

működnek intézeten belül. A képzésben a Gépészmérnöki Kar Logisztikai In-

tézetének kollégái is részt vesznek, akik anyagmozgató gépek, számítógéppel 

integrált logisztika stb. témakörökben nemzetközileg elismert módon, kiterjedt 

hazai és nemzetközi kapcsolatrendszert fenntartva kutatnak. 

A tudományos eredményeket nemzetközi és hazai folyóiratokban, valamint sa-

ját kiadványokban, így a kari könyvsorozatban, három angol nyelvű periodiká-

ban (Theory – Methodology – Practice, European Integration Studies, Business 

Studies), a Gazdaságtudományi Közleményekben és az Észak-magyarországi 

Stratégiai Füzetekben publikálják. 

Infrastrukturális feltételek 

A Miskolci Egyetem kiváló infrastruktúrával rendelkezik, és ebből megfelelő 

hányad jut a Gazdaságtudományi Karra. (Az előző években egy elhúzódó épü-

let felújítási folyamat zajlott, ami vélhetően ez évben befejeződik. Ez némileg 

hátráltatta mind az oktatói, mind a hallgatói munkát.) A szak speciális infra-

strukturális ellátottsága magas szintű, interjúszoba detektív tükörrel, video 

rendszerrel, call center, laborok (statisztikai, térinformatikai, SAP). A szoftver 

ellátottság is megfelelő: SPSS, marketing game, marketingstratégiai szoftverek 

stb. A laborok befogadóképessége 20-30 fő (LCA labor 10 fő), a technikai fel-

szereltség szinkronban van a befogadóképességgel. 

A 400 férőhelyes központi egyetemi könyvtár jó ellátást biztosít. Emellett 2013 

óta kari könyvtár is működik, ami 6 intézeti könyvtár összevonásával alakult. 

Ez pozitív, de ma, a számítógépes nyilvántartás, rendelés stb. korában kérdéses, 

hogy racionális-e külön kari, a központi könyvtárhoz képest kissé szegényesnek 

tűnő könyvtár fenntartása, ami – az elhúzódó felújítás miatt – valójában nem is 

működik, egyelőre az állomány több helyen érhető el. A központi könyvtáron 

keresztül elérhetőek nemzetközi adatbázisok, de ezek hallgatói felhasználása 

még korlátozott. 

A képzési létszám és kapacitás 

Nappali tagozaton a vizsgált 2009/10-2013/14 közötti időszakban a mesterszak 

éves tervezett felvételi kerete 20-ról 34-re emelkedett, a felvettek létszáma pe-

dig nagyjából stagnált, ami komoly érdeklődésre utal (9, 39, 29, 22, 22, össze-

sen 121 hallgató). A levelező képzésben az éves tervezett felvételi keret 27-ről 

39-re emelkedett, a felvettek létszáma pedig 20 fő körül ingadozott (23, 20, 15, 

24, 24, összesen 106 hallgató). Ezekre a létszámokra az intézmény személyi és 

tárgyi kapacitása bőven elegendő. 
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2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A mesterszakra jellemző a kiterjedt csoportmunka és a hallgatók aktív bevonása 

a kutatásokba. Az évfolyamonkénti relatíve alacsony hallgatói létszám kedvez 

a team jellegű projektmunkának, gyakori a hallgatói prezentáció, szakanyagok 

feldolgozása és megvitatása. 

Értékelés és ellenőrzés 

A számonkérés megfelelő, mindegyik előadáshoz kapcsolódik gyakorlat, ahol 

az anyagok és projektmunkák megvitatásán túl házi dolgozatokat, kiselőadáso-

kat is készítenek a hallgatók. 

A teljesítményértékelés általános szabályait a Miskolci Egyetem Szervezeti és 

Működési Szabályzat III. kötete tartalmazza. Annak érdekében, hogy az érté-

kelés megfeleljen az adott szak képzési céljainak, a gazdaságtudományi képzési 

terület és a GTK hallgatói teljesítményértékelési sajátosságait külön kiegészítő 

szabályzat rögzíti. A képzési célhoz igazodó, megfelelő ellenőrzési formákat a 

tanterv határozza meg, azok tantárgyankénti tartalmi követelményeit a tantár-

gyi programok tartalmazzák. Az ismeretek ellenőrzésének formáit és az értéke-

lés rendjét részletesen szabályozza az egyetem és annak kiegészítéseként a Kar 

Hallgatói Követelményrendszere (HKR, KHKR). 

A szakdolgozat készítésével külön kari szabályzat foglalkozik. A szakdolgoza-

tot a hallgatók képzésük utolsó két félévében állítják össze a szakszeminárium 

tárgy keretében. A választható témák az intézeti honlapon elérhetőek, ettől el-

térő egyéni témaválasztásra a konzulensként felkért oktató hozzájárulásával 

nyílik lehetőség. A hallgatók belső konzulensekhez rendelése – a témaválasz-

tási lap leadását követően – az intézetigazgató feladata. A szakdolgozat egyes 

fejezeteit a belső és külső konzulens egyaránt jóváhagyja. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A mesterszak nappali tagozatán kiadott diplomák száma 55 (-, 5, 8, 23, 19), a 

nyelvvizsga miatt diplomát nem kapott hallgatók aránya minimális, hiszen az 

alapképzést csak nyelvvizsgával lehet befejezni. A levelező képzésben 27 dip-

lomát adtak ki (-, -, 7, 13, 7). 

A tehetséggondozásra nagy figyelmet fordítanak, a kiemelkedő teljesítmények 

elérésének lehetőségét teremti meg többek között a Hantos Elemér Szakkollé-

gium, a gyakornoki rendszer, a külföldi részképzés, illetve a TDK, valamint a 

demonstrátori tevékenység. A hallgatói motiváció erősítését a HTMR (Hallga-

tói Teljesítmény Motivációs Rendszer) segítségével kívánják megvalósítani; e 

rendszer által a hallgatók megismerik a tanulmányi versenyeket, és világosan 

láthatják, hogy a sikeres szereplés erkölcsi és anyagi jellegű hasznot egyaránt 

hozhat számukra. 
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3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A Miskolci Egyetemen a minőségbiztosítás megfelelő, a szakfelelős feladatai, 

a szakmai döntések szabályozottak. A szakfelelős feladata a szak koordinálása, 

működtetése és fejlesztése, a szakreferensek munkájának koordinálása, a szak 

érdekeinek képviselete a döntéshozatalban. A szakfelelős mellett működő szak-

referens feladata a közreműködés a szakkal kapcsolatos adminisztratív felada-

tokban, a dokumentáció karbantartása, a hallgatók és oktatók tájékoztatása, 

kapcsolattartás a hallgatókkal, oktatókkal és az intézményi szervezetekkel, a 

szakszemináriumi és a szakdolgozati munka támogatása, a záróvizsga előkészí-

tése és a lebonyolításában való közreműködés. 

A szakfelelős, együttműködve a szakreferenssel és a kari vezetéssel (elsődle-

gesen a dékánnal és intézetigazgatókkal) rendszeresen végez ellenőrzéseket az 

oktatás színvonalának fenntartása, illetve fejlesztése érdekében. Az ellenőrzés 

több célt is szolgál, többek között azt vizsgálja, hogy a tematikában ismertetett 

tananyag – mind tartalmi, mind oktatástechnikai szempontból – megfelel-e, kö-

veti-e a hallgatói és piaci igényeket. Az intézeti minőségbiztosítási megbízott a 

Kari Minőségbiztosítási Bizottsággal és a Miskolci Egyetem Minőségbiztosí-

tási Irodájával együttműködve végzi el az értékelési feladatokat. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A bejövő, a közbenső és a kimenő motivációs vizsgálatokat, a Diplomás Pálya-

követési Rendszer (DPR) vizsgálatokat, a kurzusértékeléseket, a tematikák 

rendszeres felülvizsgálatát, a kritikus tárgyak szűrését a kar minden képzési 

szinten és szakon azonos elvek alapján végzi el. A Kari Minőségbiztosítási Bi-

zottság kari szinten készít összehasonlító elemzéseket, emellett a Minőségbiz-

tosítási Iroda leszűri a szak szintű eredményeket is, annak adatait és jelentéseit 

a szak felelősei áttekintik. 

A munkaerőpiaci visszajelzések fontos információkkal szolgálnak a kar képzési 

struktúrájának alakításához. Ugyanakkor ezt nehezíti az igen alacsony vissza-

jelzési arány. Az elmúlt időszakban kari (2009. év, 14 válaszadó) és intézményi 

szinten (2013. év, 66 válaszadó) kétszer vizsgálták ezeket az impulzusokat, vé-

leményeket. Ezen javítani kellene. 

A kari oktatói/munkatársi elégedettségi vizsgálat megtekintett eredményei ér-

zékelhető romlást jeleznek 2009 és 2013 között. Különösen a teljesítmény elis-

merésénél, a karon belüli kommunikációnál, a megtartóképességnél, a munka-

feltételeknél negatív a kép. Nagy a különbség a munkatársi és a hallgatói elége-

dettségi vizsgálatok sugallta helyzetkép között. Ez azt jelezheti, hogy az okta-

tók közötti belső gondok kevésbé sugároznak ki a hallgatókkal való foglalko-

zásra. A szakmai tartalommal való hallgatói elégedettséget a kurzusértékelés, 
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az oktatói munka hallgatói véleményezésének központi eszköze méri. A globá-

lis index átlagos értéke a logisztikai menedzsment mesterszaknál 4,4. Az oktatás 

színvonala (4,2) és a tárgy előadója mutatók (4,5) hasonló értéket mutatnak. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A mesterszak hallgatóinak zöme a régióból érkezik, amelynek gazdasága igen 

heterogén.  

A mesterszak erősségei: 

- gyakorlati példák az oktatóktól, pl. az SAP színvonalas oktatása gyakorlati 

szakembereket bevonva, 

- tréningszerű foglalkozások segítségével az oktatók szakmai gyakorlati te-

vékenységének integrálása az oktatásba, 

- a Bosch Lean Akadémia megalapítása és működtetése, 

- a műszaki képzési területről megjelenő beiskolázási lehetőségek, 

- a Gépészmérnöki Kar Logisztikai Intézetével kialakult kiváló szakmai 

kapcsolat, 

- szoros szakmai kapcsolat a régió nagyvállalataival, pl. duális jellegű kép-

zések indítása a Bosch egyik miskolci gyárával közösen. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Módosítsák a tantervet, összhangban azzal a MAB kívánalommal, hogy az 

AT oktatók legfeljebb 1/3-ának legyen az intézményi kreditterhelése ma-

gasabb 25-nél. 

2. A speciális logisztikai ismeretkörök fokozottabb oktatása javasolt a KKK-

val megegyezően. 

3. Célszerű lenne intenzív kampányt folytatni a részidős, levelező képzés 

népszerűsítésére. 

4. Az angol nyelvoktatás erősítése: a hallgatók többsége már a középiskolá-

ban előrehozott nyelvvizsgát tesz 16 éves korban, ezt követően nem fog-

lalkozik a nyelv szinten tartásával, és mire a mesterszakra jut, már jelen-

tősen megkopik a tudása. 
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Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

logisztikai menedzsment7 mester-

képzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2009/5/X/27. 

2016/1/VII/3/36. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos,  

magyar nyelvű képzésre. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szakon a képzés nappali és részidejű (levelező) munkarendben folyik, ma-

gyar nyelven. A képzéshez specializáció nem tartozik. 

A mintatanterv struktúrájában, arányaiban megfelel a KKK-nak, mind az óra-

számok (nappalin 1200, levelezőn 400 óra), mind a kreditek vonatkozásában. 

Alapozó tárgyak 24, törzstárgyak 45, a differenciált ismeretek 30, a szabadon vá-

lasztható tárgyak 6 kredittel vannak jelen. Kötelezően választható kategória a dif-

ferenciált ismeretek kategóriája (42 kreditből 30 választandó). A gyakorlat ará-

nya a gyakorlati óraszámok alapján számolva mintegy 45%. A képzést (szv tár-

gyak nélkül) 20 tárgy teljesítésével lehet elvégezni, az összes tantárgykínálat 23.  

A szakmai törzstárgyak mintatantervi helye átgondolandó, pl. a szintetizáló, 

összegző jellegű vezetői gazdaságtant, stratégiai menedzsmentet az első félév-

ről célszerű lenne mozdítani. 

A tanterv, tananyag-háttér alapvetően lefedi a KKK kompetenciaelvárásait, a 

nevesített ismeretkörök – hasonló tantárgy-elnevezésekkel – megjelennek. Az 

önértékelés kompetencia-táblázata ugyanakkor nem részletezi kellő mélység-

ben a KKK kompetenciaelvárásainak minden nevesített elemét, ismeretkörét. 

A szakon talán az értékesítési, kereskedelmi, külkereskedelmi terület megjele-

nése „visszafogott”, melyet az önértékelésben is megfogalmazott ezirányú fej-

lesztési szándék is jelez. 

Az elmélet és gyakorlat aránya megfelelő, különösen a gyakornoki program, a 

szakmai gyakorlat és a gyakorlati szakemberek oktatásbeli megjelenése erősíti 

a gyakorlatorientáltságot. 

                                                 
7 A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő fel-

vételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerint a szak 2015. szeptember 1. után ellátási 

lánc menedzsment mesterszak elnevezéssel indítható. 
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Az áttekintett tananyagok jól felépítettek, mind tapasztalati, mind kutatási oldal-

ról és szakirodalmi hátterében is megalapozottak, friss, nemzetközi kitekinté-

sűek. Az oktatási folyamatot MOODLE rendszer segíti. A rendszer – szervezeti 

felépítést követő ‒ struktúrája, egyes elemei ugyanakkor frissítésre szorulnak, 

nem követték a kar szervezeti, oktatási változásait minden vonatkozásban.  

A szak tananyagfejlesztési támogatottsága jó. A TÁMOP4.1.2.A0088 projekt 

keretében a kar koordinálásában, a szakvezető szakmai irányításával a Műszaki 

Informatika Kar és a Miskolci Egyetem közreműködésével 17 témakörökben 

készítettek tananyagokat a logisztikai képzés fejlesztésére. Ezek között találha-

tók előadási és szemináriumi anyagok, tankönyvek, példatárak, tesztgyűjte-

mény, prezentációk, képek, videók, e-learning környezetbe (MOODLE) integ-

rált, angol, illetve magyar nyelvű anyagok. Az oktatásmódszertani fejlesztések 

folytatása tervezett, célszerű, szükséges. 

A szak helyi sajátosságát a menedzsment és mérnöki megközelítések integrálá-

sában fogalmazták meg. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős (Kovács Zoltán) szakmai életútja, teljesítménye, tapasztalatai 

alapján egyértelműen megfelel az akkreditációs követelményeknek, a szakterü-

let egyik országosan ismert, elismert alakja. A szak erőssége, hogy a képzésben 

nemzetközileg is ismert, külföldi kutatók folyamatosan jelen vannak, idegen 

nyelven is kínálnak felvehető tárgyat. A tárgyjegyzők tudományos minősített-

ség kritériumnak való megfelelősége teljesül, a teljes oktatói kör kompetenciája 

jó, országosan ismert, vezető szerepet játszó személyiségekkel, relatíve széles 

közép és fiatal generációval, akik alapvetően AT alkalmazásúak, ami egy stabil, 

részben saját „nevelésű” szakmai közösséget jelent. 

A tantárgyfelelősök rendelkeznek tudományos fokozattal, az általuk gondozott 

tantárgy oktatásában részt vesznek. Kutatási, szakterületi kompetenciájuk alap-

vetően összhangban van, néhány tárgy esetében találunk illeszkedési hiányos-

ságokat, bizonytalanságot az MTMT-ben megjelenő publikációkkal történő 

összevetés után (pl. vezetői gazdaságtan, haladó vezetői számvitel).  

Az oktatók 84%-a rendelkezik tudományos fokozattal. Az oktatói terhelések az 

önértékelésben bemutatottak alapján mind a kreditek, mind a kontaktórák vo-

natkozásban arányosak, nem látható túlterhelés. Az intézményhez nem tartozó 

(AE) oktató mindössze 2 van, vendégoktatót nem alkalmaznak. Ez megfelel a 

MAB akkreditációs elvárásainak. 

Az oktatói korösszetétel jó, az idősebb, tapasztaltabb vezető oktatók mellett van 

a feljövő fiatal generáció. Az idősebbek a 60-as éveik elején járnak. Ez a ta-

pasztalat szempontjából fontos feltétel, s kedvező a 40-es docensi korosztály 

relatíve nagy súlya, az 50 évesnél fiatalabb, PhD fokozattal rendelkezők száma. 
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Tudományos háttér 

A karon számos kutatási műhely került definiálásra, kissé szétaprózottnak is 

tűnik az aktivitás, ugyanakkor az egyes műhelyek, kutatási programok közötti 

kapcsolódások láthatóak, tudatosan építettek. A képzés leginkább a Termelés, 

logisztika kutatóműhelyhez kapcsolódik. A kutatócsoport a hossz- és kereszt-

metszeti megközelítésnek megfelelően foglalkozik az egyes részfolyamatok 

(termelés, anyagáramlás, készletezés, sorok) kialakításával, valamint a szüksé-

ges erőforrásoknak megfelelő funkcionális területekkel. Újszerű vállalati koc-

kázatértékelési módszer kidolgozása, szoftver a munkatanulmányozáshoz, lo-

gisztikai és üzemfenntartási munkakörök kompetenciaprofiljai, kvantitatív mo-

dellek különböző vállalati problémák kezelésére, Nagykanizsa város stratégiai 

terve, a logisztikai fejlesztési lehetőségek feltárása jelzi a tevékenységüket. 

A szakhoz kapcsolódóan több, jelentősebb oktatásfejlesztési, vállalati kutatási-

tanácsadási projekt valósult meg, mint pl. az ellátási láncok területén végzett 

kutatások eredményeinek hasznosítása és elterjesztése (TÁMOP 4.2.2 projekt.) 

Ennek keretében jelentős publikációs és tájékoztatási tevékenység zajlott. A 

projektekbe a hallgatókat is bevonják.  

A szak megfelelő elméleti, módszertani és gyakorlati probléma-megoldó kuta-

tási kompetenciákat tud felmutatni. 

Infrastrukturális feltételek 

Az egyetem, a kar, s így a szak infrastrukturális feltételei jónak mondhatóak. 

Az oktatáshoz rendelkezésre álló termek felszereltsége jó, az informatikai ok-

tatáshoz több labor is rendelkezésre áll. A könyvtár szakspecifikus könyv-, fo-

lyóirat ellátottsága jó, hazai és nemzetközi szakmai adatbázisok elérhetősége 

biztosított. Az idegen nyelvű tananyagfejlesztés egy része logisztikai jellegű 

volt, a nemzetközi szakirodalmi elérés megvan. 

A képzési létszám és kapacitás 

A szak tervezett hallgatói létszáma nappali tagozaton 2009-2014 között egysé-

gesen 30 fő volt évente. A 2014/15-ös tanévben ez a szám már csak 20 fő. Le-

velező tagozaton az első évben (2009/10) 15 fő volt a keretszám, ezt követően 

minden évben 40 fő volt. A ténylegesen felvett hallgatók száma nappali tago-

zaton csökkenő tendenciát mutat (1, 23, 10, 13, 12, 7), levelezőn egyenletes 

eloszlású (15, 35, 29, 36, 21, 25). Az átlagos kapacitáskihasználtság a nappali 

tagozaton 45,4%-os, a levelező tagozaton pedig 77,5%-os. 

A létszám bővítésének sem kapacitási, sem személyi, tárgyi korlátja nem lenne, 

inkább láthatóan keresleti, beiskolázási gondok jelennek meg. A szakvezetés 

véleménye szerint a hallgatói létszám stabilizálódni látszik. A pontszámok, de 

a felvételi interjúk alapján is érezhető a felvett hallgatók képességének javulása. 

A levelező képzés magasabb létszámadatai a munkaerőpiaci igényeket jelzik. 
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A részidős hallgatók többsége dolgozik. A munkáltatói támogatás mutatja, 

hogy a munkáltatóknak szükségük van logisztikai ismeretekkel rendelkező 

munkatársakra. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A nagyszámú gyakorlati óra s a tematikák hallgatói önálló feladatainak, bead-

ványainak, prezentációinak száma is jelzi a képzés gyakorlatorientáltságra tö-

rekvését, amit a vállalati szakemberek képzésbeni megjelenése, a gyakornoki 

program és a „gyárlátogatások” is támogatnak. Az idegen nyelvű, elsősorban 

angol nyelvű szakirodalom, előadások részei a képzésnek (a külföldi oktatók 

folyamatos jelenléte miatt is).  

A külföldi részképzéseken való hallgatói részvétel, aktivitás növelendő, amit 

további ösztönzéssel célszerű segíteni. 

Értékelés és ellenőrzés 

A tananyag elsajátításának ellenőrzési, számonkérési módszerei változatosak. 

A képzés során különböző szinteken kerül sor értékelésre. Ezek alsó szintje a 

tantárgyi értékelés. Itt formatív és szummatív megoldásokat egyaránt alkalmaz-

nak. Az előbbiek egy részét a hallgatók is el tudják végezni a Moodle rendszer-

ben a tárgyaknál található önellenőrzési lehetőségekkel. A számonkérések tí-

pusai: folyamatos számonkérés, évközi jegy (vizsgaidőszakon belül nem javít-

ható), kollokvium, (nagy arányban írásbeli), vizsga (félévközi és vizsgaidősza-

kon belüli számonkérés kombinációja). A tanulmányok vége felé egyre több az 

összegző jellegű mérés és értékelés. 

A szak jó megoldásának tekinthető a 2 tanév közötti nyári, 4 hetes szakmai 

gyakorlat előírása. A célja komplex feladatok és problémák felismerése, annak 

megoldásához szükséges környezeti, munkahelyi tapasztalatok megszerzése és 

a diplomadolgozat előkészítése. A szakmai gyakorlat lebonyolítására minden 

olyan vállalkozás vagy intézmény kiválasztható, illetve felkérhető, amely a 

szak jellegéhez kapcsolódó tevékenységet folytat, és ahol léteznek felsőfokú 

végzettséget igénylő, betöltött munkakörök. A szakmai gyakorlatért kreditpont 

nem jár. A szakmai gyakorlatok megszervezését és lebonyolítását külön minő-

ségügyi eljárás szabályozza. A gyakorlatok értékelése kettős, a vállalati konzu-

lens értékeli a hallgató munkáját, illetve a témavezető oktató ugyancsak értékeli 

és a tanulmányi rendszerben aláírás bejegyzéssel fogadja el a gyakorlatot. A 

rendszerben rögzítésre kerül a gyakorlat helye és időpontja is. 

A diplomadolgozatokat témája több forrásból származhat: tanszéki kutatáshoz 

kapcsolódóan, vállalatok gyakornoki programjaiból, TDK munkához kapcso-

lódóan. A témaválasztáshoz gyakran kikérik az oktató vagy a szakfelelős véle-

ményét. A dolgozatok jellemző témái: beszerzés, készletgazdálkodás, raktári 
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folyamatok, belső anyagáramlás, anyagmozgatás, logisztikai IT, dokumentum-

kezelés, termelésirányítás. A módszertant tekintve kvalitatív és kvantitatív 

elemzések egyaránt vannak. A hallgatók kutatási terv szerint végzik a munkát. 

A diplomadolgozatokat egy külső és egy belső bíráló bírálja. Az utóbbi a hall-

gató témavezetője, aki ismeri a jelölt munkáját. A külső bíráló független. A 

dolgozatok szóbeli védése bizottság előtt történik, amire meghívják a bírálót is. 

A záróvizsga a diplomadolgozat megvédéséből és a szak anyagára épülő szak-

mai vizsgából (stratégiai menedzsment, logisztika II., logisztikai információs 

rendszerek tantárgyak anyagai) áll. A záróvizsga komplexitásának növelése ér-

dekében célszerű a két tantárgyi területre koncentrálás helyett átfogó, a gyakor-

lati alkalmazási készséget, felkészültséget mérő kérdések, szituációk, esetleg 

esettanulmányok használata. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A felvettek száma nappali tagozaton a vizsgált időszakban összesen 66 fő, le-

velező tagozaton 161 fő, Diplomát eddig 25-en kaptak nappali tagozaton és 37-

en a levelezőn. Összességében tehát a felvett 227 hallgatóból 62-en kaptak dip-

lomát (27,3%). A lemorzsolódás oka alapvetően nem nyelvi hátterű.  

A PhD képzésre való felkészítés elemei mind az oktatásba, mind pedig az egyéb 

hallgatói támogatási, tehetséggondozási tevékenységbe beépültek, a lehetősé-

get néhányan már ki is használták. 

A karon tehetségmenedzsment program került kidolgozásra az alap-, mester- és 

PhD hallgatók számára, melynek az alappillérei a BusinessLab műhelyhálózat, 

Esettanulmány Klub, Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági Tagozat, Harsá-

nyi János Szakkollégium, Tudományos Diákkör és a tanszéki kutatások. 

A Pannon Egyetem Karrier Irodája 2008 óta végez diplomás pályakövetést. Az 

őszi adatfelvétel háromévente, míg a tavaszi felmérés évente ismétlődik, így a 

vizsgálatsorozat alkalmas a végzett hallgatók életpályájának nyomon követé-

sére. A legfrissebb, 2013 júliusában készült online felmérésben a vizsgált so-

kaságot a 2008-ban, 2010-ben és 2012-ben abszolutóriumot szerzett hallgatók 

jelentették. Az évek során egyre csökkent azon hallgatók átlagos álláskeresési 

ideje és ezen idő szórása is. Nem számítva azokat, akik továbbtanultak, vagy 

már az egyetemi tanulmányaik során is dolgoztak, a 2012-ben abszolváltak át-

lag 5,1 hónap alatt találtak állást (3,4 hónap szórással). A 2012-ben abszolvál-

tak 82%-a helyezkedett el a versenyszférában (és nem a közszférában). 
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3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak gazdája a Menedzsment Intézet. Mindhárom intézeti tanszék hozzájárul 

a képzés megvalósításához és fejlesztéséhez. A szűkebb értelemben vett szak-

mai felügyeletet az Ellátási Lánc Menedzsment Intézeti Tanszék látja el. A kép-

zéssel kapcsolatos döntések első szintje a Szakterületi Bizottság. Ennek mun-

kájában hallgatók és oktatók egyaránt részt vesznek. Fejlesztéssel kapcsolatos 

javaslatok a vizsgált időszakban elsősorban szakvezetői és hallgatói kezdemé-

nyezésre keletkeztek. Néhány esetben kari szintű – általában egységesítési, ra-

cionalizálási – kezdeményezés is volt. A döntéshozatal következő fóruma a 

Kari Tanács. Itt kerülnek véglegesítésre a tantervek. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A szakhoz kapcsolódó minőségbiztosítási folyamatok intézményi, illetve kari 

szinten szervezettek. A karon a folyamatok végrehajtásának ellenőrzése a kari 

Minőségbiztosítási Bizottság feladata. Fontos visszacsatolást jelent az intézmé-

nyi belső audit. 

A kar az oktatók alkalmazását, belépését illetően a vonatkozó törvények és a Pan-

non Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában leírtak szerint jár el. A Pannon 

Egyetem Humánpolitikai Szabályzatának előírása értelmében valamennyi, leg-

alább egy éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező oktatói, tanári munka-

körökben foglalkoztatott közalkalmazott munkateljesítményét évente értékelik. 

Az OHV (Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése) keretében minden félév 

végén, még a félév végi értékelés és a vizsgaidőszak megkezdése előtt a hall-

gatók kérdőívet töltenek ki, amelyben adott szempontok szerint értékelik a kur-

zust és az oktató teljesítményét. 

Oktatói elégedettség vizsgálatot rendszeresen, háromévente végeznek. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

Az önértékelés C-SWOT analízise relatíve vázlatos, rövid, kevésbé átgondolt, 

inkább néhány kézenfekvő tényezőt sorolnak fel. Nemigen történt meg annak 

részletes vizsgálata, hogy a láthatóan szakmai alapokkal, hagyományokkal ren-

delkező képzés miért nem tud (más egyetemek hasonló képzéseivel ellentétben) 

megfelelő súlyt, vonzerőt képezni a hallgatóság felé. Nem vetődött fel, hogy 

ennek hátterében belső okok, pl. a kari kínálat túlzott szétdaraboltsága, rossz 

marketing munka, vagy a versenytársak nyomása, a piaci potenciál sajátossá-

gai, esetleg a képzési gyakorlat problémái állnak-e. 
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A szak erősségeiből a többi mesterszakkal kialakított szinergia, a széles tantár-

gyi kínálat, a nemzetközileg ismert oktatók, a hallgatói esettanulmány verseny-

eredmények, a jó kapcsolat a környékbeli vállalatokkal, tanulmányi kirándulá-

sok, vendégelőadások, elkötelezett, dinamikus oktatók, a szabályozott folya-

matok, az e-learning keretrendszer, a jó oktatási infrastruktúra emelhető ki, fo-

gadható el. Gyengeségként nappali tagozaton az alacsony létszámot, az egye-

netlen, esetenként túlzott oktatói terhelést emelték ki. Fejlesztési, előrelépési 

lehetőségekként a gyakorlati lehetőségek bővítését, a specializációs kör széle-

sítését jelölték ki. (például a kereskedelem irányába), valamint továbbképzési 

programok indítását, e-learning fejlesztéseket, a vállalati és tudományos kap-

csolatok erősítését, ipari és pályázati megbízásokat. A veszélyeztető tényezők 

között megjelent az oktatói utánpótlás-nevelés szükségessége, a gazdaság igé-

nyeinek megváltozása, a telítődés a munkaerőpiacon a szakterületen, a központi 

szabályozási környezet bizonytalansága, a hallgatói létszám csökkenése. 

A SWOT-elemzés alapján a következő – stratégiainak tekinthető – célkitűzése-

ket fogalmazták meg: a beiskolázási létszám stabilizálása és bővítése, a nem-

zetközi tanulmányok arányának növelése, a TDK-zók arányának növelése, va-

lamint az oktatói utánpótlás-nevelés. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A kar képzési struktúrájában célszerű lenne pontosabban pozícionálni, el-

választani a szak tartalmi, szakmai sajátosságait a többi mesterszakhoz vi-

szonyítva, illetve specializációval növelni annak szakmai vonzerejét. 

2. A képzés mintatantervét kisebb mértékű pontosításokkal, finomításokkal, 

összehangolásokkal célszerű átfésülni az optimalizálás, hatékonyság érde-

kében. 

3. A szak iránti érdeklődés, kereslet, illetve a képzés ismertségének, 

imázsának – kidolgozott marketing program mellett történő – növelése, 

amelyben a belső (társ-karokra is kiterjedő) és a külső, elsősorban intéz-

ményi, főiskolai és vállalati szegmensek, illetve a nemzetköziesedés erő-

sítése felé irányulóan egyaránt átgondoltabb aktivitás szükséges. A mar-

keting program nem egyszerű kommunikációs feladatok végrehajtását, 

eszközök alkalmazását, hanem az előző pontokkal szoros összhangban 

lévő szakmai erősségekre épülő újrapozícionálást, tartalmi és értékesítési, 

kommunikációs fejlesztést is magában foglalhatna. 

4. A záróvizsga komplexitásának növelése érdekében célszerű a két tantárgyi 

területre koncentrálás helyett átfogó, a gyakorlati alkalmazási készséget, 

felkészültséget mérő kérdések, szituációk, esetleg esettanulmányok hasz-

nálata. 
  



logisztikai menedzsment 
mesterképzés 

156 

Széchenyi István Egyetem  

Kautz Gyula Gazdaságtudományi 

Kar 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

logisztikai menedzsment8 

mesterképzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2009/8/IX/37. 

2016/1/VII/3/37. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre,  

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig  
történő benyújtása mellett.  

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Széchenyi István Egyetemen a logisztikai menedzsment mesterszakon magyar 

nyelvű teljes idejű nappali és részidejű, levelező képzés folyik. A képzés tartalma 

összességében megfelel a KKK-ban megfogalmazott követelményeknek, a rész-

leteket illetően azonban felvetődnek problémák. A tanterv 24 kötelező tárgyat 

tartalmaz, ehhez jönnek még a szabadon választható tárgyak és a diplomaterv. 

Nem érthető, miért 2 kredit az egyik 45 kontaktórás tárgy, amikor más, szintén 

45 órában oktatott tárgy 4 vagy akár 5 kreditet is érhet. Elaprózott a tanterv, ezt 

célszerű volna felülvizsgálni. Kívánatos a tantárgyak és az órák számának a csök-

kentése, erre jó lehetőséget adna bizonyos tárgyak összevonása. Pl. a logisztikai 

informatika (3 kredit, 45 óra) és az információs és kommunikációs technológiák 

(2 kredit, 30 óra) tantárgyakat valószínűleg össze lehetne vonni 60 órában, ami 

az óraszám-csökkenésen túl is kettős haszonnal járna: csökkenne a vizsgák 

száma, és kapcsolódnának gyakorlatok is a tárgyhoz. A tapasztalatok szerint az 

informatika aligha tanulható csak előadások alapján, indokolt, hogy kapcsolód-

jon az informatikai tárgyakhoz gyakorlat is. A tárgycsökkentési lehetőségekre 

példaként említhetők még a logisztikai rendszerek tervezése, üzemeltetése I., II. 

és az üzemeltetés elmélete tantárgyak. A példák természetesen kiragadottak és 

esetlegesek, de fontos, hogy csökkenjen a tárgyak és a félévente elvárt vizsgák 

száma, ugyanakkor nőjön az oktatott tárgyak komplexitása.  

                                                 
8 A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő fel-

vételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerint a szak 2015. szeptember 1. után ellátási 

lánc menedzsment mesterszak elnevezéssel indítható. 
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A Széchenyi Egyetemen a műszaki logisztika oktatásának komoly hagyomá-

nyai vannak, örvendetes, hogy a logisztikai menedzsment mesterszak épít 

ezekre a haladó hagyományokra. 

A MAB nem tudott meggyőződni arról, hogy kellően szabályozottak-e a beme-

neti követelmények. A logisztikai menedzsment mesterképzés esetében a kre-

ditátviteli rendszer, illetve a hiányzó kreditek pótlása különösen lényeges, hi-

szen a hallgatók más-más előképzettséggel jönnek a szakra. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Süle Edit PhD egyetemi docens, üzemmérnöki és közgazdasági 

végzettséggel is rendelkezik. Publikációs tevékenysége szerteágazó. 51 közle-

ményéből 33 konferencia kiadványban jelent meg. A közleményekre való hi-

vatkozások száma viszonylag alacsony. Hirsch indexe 2, amit magyaráz, hogy 

az összes publikációja az utóbbi tíz évben jelent meg, és a szakmában jellem-

zően a hivatkozások a megjelenést követő kb. 3-5 évvel születnek. Képzettsége 

és kutatási munkája a szak vezetésére alkalmassá teszik. A szakfelelősi felada-

tokat a programakkreditációs eljárás kezdetekor vette át, emiatt hiányosak még 

a szakkal kapcsolatos ismeretei. 

A tárgyfelelősök mindegyike megfelel a MAB tartalmi és formai követelmé-

nyeinek. A szakon oktató 28 főből 25 minősített. Életkori összetételük is ked-

vező. Problémát jelenthet viszont, hogy néhányan igen magas heti óraszámban 

oktatnak (14-17 óra/hét), ami hosszabb távon kedvezőtlen jelenségekhez vezet-

het mind a kutatási teljesítményeket, mind az oktatás minőségét illetően. 

Tudományos háttér 

A képzéshez szükséges kutatási kapacitás az intézményben rendelkezésre áll, 

különösen ha figyelembe vesszük az Audi Hungaria Járműmérnöki Karon folyó 

logisztikai képzéseket és kutatásokat is. A logisztikai menedzsment mesterszak 

profilja interdiszciplináris kutatásokat feltételez, amihez a közlekedésmérnök 

képzési hagyományok, a Győr környéki ipari, illetve logisztikai központok na-

gyon jó kutatási és gyakorlati infrastruktúrát jelentenek. 

A szak oktatói közül öten habilitáltak az elmúlt években, ez magyarázza, hogy 

a kutatómunka inkább egyéni karriercélok köré szerveződik és nem kutatási 

projektek köré. 

Infrastrukturális feltételek 

A győri campus rendelkezik a szak jelentős létszámát magas színvonalon kiszol-

gáló infrastruktúrával. 100-nál több főt befogadó előadóteremből 5 áll rendelke-

zésre, továbbá 35 kisebb kapacitású szemináriumi terem használható a kis lét-

számú foglalkozásokra. A 4 számítástechnikai kabinet összesen 185 fő befoga-

dására képes. A könyvtári infrastruktúra jelentősen javult a 2011 szeptemberében 

felújított és új helyre költözött Egyetemi Könyvtár és Levéltár átadásával. A 
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könyvtár nyilvános regionális tudományos szakkönyvtárként működik, amely-

ben 140 internet csatlakozással ellátott számítógép áll a látogatók rendelkezésére, 

továbbá egy 120 géppel felszerelt olvasóterem is. A jelentős könyvtárállomány mel-

lett elérhetők a legfontosabb adatbázisok is (Wos, EBSCO, stb.). Az elektronikus 

tananyagok a Kautz Kar által működtetett „Virtuális Kar” rendszerből tölthetők le. 

A szak specifikus infrastruktúrájára példaként az Audi Hungaria Járműmérnöki 

Kar Logisztikai és Szállítmányozási Tanszékén rendelkezésre álló szimulációs 

szoftvert említik: az Új Tudástér számítógépes ÚT-222 kabinetjében speciális 

(járattervezési, termelés-, csomagolás-, rakodás-, stb. tervezésre alkalmas) 

szoftverekkel (Paragon, Mplant, Simul8 stb.) dolgozhatnak a hallgatók. Van 

gépfüggetlen szimulációs szoftverlicenciája is az Egyetemnek, amivel többkö-

rös, csoportos stratégiai döntések sikerességét tesztelhetik a hallgatók (Cesim). 

Ezen túlmenően célszerű figyelembe venni, hogy az egyetem széleskörű kap-

csolatokat tart fenn a környező termelő vállalatokkal is, amelyeknél működés 

közben is tanulmányozhatóak a legmodernebb logisztikai rendszerek. 

A hallgatói létszámhoz viszonyítva a kollégiumi kapacitás jelentős. A campus 

területén két sportlétesítmény van (edző csarnok, egyetemi sportcsarnok). 

A képzési létszám és kapacitás 

A vizsgált 2009/10-2013/14 közötti időszakban az éves tervezett hallgatói lét-

szám 40-ről 50-re nőtt, a felvettek száma a tendenciát követte: nappali képzésre 

(-, 21, 30, 33, 46) összesen 130 hallgatót vettek fel, levelező képzésre pedig (-, 

34, 36, 44, 34) összesen 148 hallgatót. 

A szak iránti érdeklődés évek óta egyre nő, és az intézmény rendelkezik a na-

gyobb hallgatói létszám kiszolgálásához szükséges feltételekkel is. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az oktatásban a hagyományos oktatási módszerek túlsúlya a jellemző. Jók az 

e-learning oktatáshoz való hozzáférés feltételei. 

Kérdéses, hogy a szak képzésében használt tankönyvek és szakkönyvek egy 

része valóban mesterszintű ismereteket közvetít-e. A tantárgyi tematikák és a 

tárgyakhoz rendelt kötelező irodalmak átfednek, számos könyv több tárgynál is 

szerepel kötelező vagy ajánlott irodalomként. Indokolt lehet a tárgyak kötelező 

irodalmának a szisztematikus áttekintése. 

Értékelés és ellenőrzés 

A szakon az írásbeli számonkérés dominál, néhány esetben kell prezentációt 

tartaniuk vagy csoportmunkát végezniük a hallgatóknak. Érdekes, hogy vannak 

tárgyak a programban, amelyek mintha nem vennének részt a „kialakítandó 
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kompetenciák, a képzésben nyerhető tudás, ismeret, képesség” létrehozásában, 

míg más tantárgyak szinte az összes kompetencia fejlesztéséhez hozzájárulnak. 

A komplex záróvizsga szervezése sajátos gyakorlatot mutat. A vizsga és a szak-

dolgozat védése időben kettéválik. A komplex záróvizsga előzetesen kiadott 

témakörök alapján történő felkészüléssel 3 órás írásbeli vizsga keretében törté-

nik, ahol egy komplex logisztikai problémát bemutató esettanulmány elemzé-

sével kell a hallgatóknak a tudásuk, ismereteik felhasználásáról, alkalmazásáról 

számot adni. Elméleti indoklással kiegészített gyakorlati kérdésekre is válaszol-

nak. A szakdolgozat védésén a szakdolgozat 10 perces prezentálása, annak vi-

tája történik. A szakdolgozatvédés sikertelensége esetén a komplex záróvizsgát 

is meg kell ismételni, ez a gyakorlat nem egészen hallgatóbarát. 

A záróvizsga-bizottság a vizsga jelen formájában csupán a szakdolgozat és az 

ahhoz kapcsolódó tapasztalatok, ismeretek alapján kap személyes benyomást a 

végzős hallgatóról. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A nappali képzésben 34, a levelező képzésben pedig 27 diplomát adtak ki. Az 

összes felvett hallgató kb. 10%-a nem iratkozik be, kb. 10%-uk morzsolódik le, 

és 17%-uk végez később, jellemzően 1-2 félévet csúszva. A nyelvvizsga hiánya 

nem okoz problémát, évente 1-1 hallgató nem kapja meg a diplomáját közvet-

lenül a záróvizsga után a nyelvvizsga hiánya miatt. 

A hallgatók egy része folytatja tanulmányait a PhD programban. Eddig a szak-

ról 4 hallgatót vettek fel az egyetem doktori iskolájába. 

A tehetséges hallgatók támogatásának számos eszközével élnek. Szakspecifikus 

a Waberer’s ösztöndíj, amit a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja in-

dított, és eddig 27 szakos hallgató nyerte el. A Kautz Gyula Közgazdász Szak-

kollégium is fontos színtere a tehetséges hallgatók támogatásának. A szakkollé-

giumban és a Széchenyi Duó (oktató- hallgató közös pályázata) programban is 

részt vesznek a szakos hallgatók is. 2013-től működik a KOLOSZ – Közlekedés-

mérnöki és logisztikai szakkollégium. Ennek a szakkollégiumnak a munkájában 

is részt vehetnek a szak hallgatói, a beszámolóból azonban nem derül ki, hogy az 

izgalmas kezdeményezésekben (Beer Game, GrEta, WaNDa, Bebic stb.) milyen 

szerep jut a logisztikai menedzsment szakos hallgatóknak. 

A képzés a diplomás pályakövető rendszer tanulságai szerint sikeres. A végzett 

hallgatók zöme a végzést követő néhány hónapon belül elhelyezkedik, a kezdő 

fizetések magasabbak a diplomások átlagánál. 
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3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak irányítását illetően a döntési és a koordinációs hatáskörök átfednek. A 

szakfelelős, a tanszékvezetők, és az oktatási dékánhelyettes közötti hatáskör-

megosztás nem egyértelmű. A 2014-ben létrehozott Egyetemi Oktatási Bizott-

ság inkább erősíti azt az érzést, hogy a szakfelelős személyi felelősségét átve-

szik olyan testületek, amelyeknél a szakmaiság már nem kérhető számon. 

Az önértékelés szerint „a szakfelelősök mint az egyes szakok szakmai vezetői 

felelősek azért, hogy az általuk gondozott szakok tantervei megfeleljenek a 

képzési és kimeneti követelményeknek, a hallgatók és a munkaerőpiac elvárá-

sainak. Az egyes tantárgyak gondozásáért, a tantárgyi tematika naprakészségé-

ért, a kapcsolódó tananyag és szakirodalom hozzárendeléséért közvetlenül a 

tantárgyfelelős, illetve a tantárgyak tantervekben történő meghirdetéséért, en-

nek koordinálásáért, az átfedések kiszűréséért a tanszékvezető a felelős. Fenti-

eknek megfelelően akár saját hatáskörben, akár hallgatói kezdeményezésre 

vagy oktatói javaslatra adott szak tantervének módosítását a szakfelelős az érin-

tett tanszékek és szakok vezetőivel együttműködve teszi meg. A tanterv módo-

sítási javaslatokat a tanszéki szintű, valamint az oktatási dékánhelyettessel tör-

tént egyeztetést követően a szakfelelős a Kari Tanács elé terjeszti. A Kari Ta-

nács véleményezi a javaslatot és döntéshozásra továbbterjeszti a Szenátus elé.” 

Ezt a szabályozás aggályos, mert a szakfelelős szakmailag felelős azért, hogy a 

szak tanterve megfeleljen a KKK-nak, de ehhez semmilyen eszköz nincs a ke-

zében, hiszen mindenkivel egyeztetnie kell, és azután ha a Szenátus eldönti a 

vitát, akkor köteles végrehajtani a döntést. A szak képzéséért a szakfelelősnek 

kellene felelősnek lennie, és az említett testületek eldönthetik, hogy kit tartanak 

alkalmasnak a szak vezetésére. 

Mindez a logisztikai menedzsment mesterszak esetében azért lényeges, mert a 

jelenlegi szétaprózott tanterv valószínűleg a sok „egyeztetés” áldozata. Min-

denkinek az igényeit próbálja figyelembe venni, pedig csak a szakmai képzés 

igényeit kellene szolgálnia! 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

Az egyetemi és kari minőségbiztosítási rendszert alkalmazzák a szakon is. Ez 

kissé aggályos, mert túlságosan központosított, ami látszatra előny, a gyakor-

latban azonban inkább hátrány. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A szakról készített SWOT elemzés korrekt, a külső adottságok, korlátok között 
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azonban csak pozitívumokat sorolnak fel. Erősségük a folyamatos hallgatói ér-

deklődés, a külső ipari és szakmai kapcsolatok. Gyengeségük, hiányosságuk, 

hogy az idegen nyelven meghirdetett tantárgyak száma kevés, és a logisztikai 

menedzsment szakon még nincs idegen nyelvű képzés. Lehetőségnek látják és 

tervezik egyre több tantárgy és a jövőben a teljes mesterszak meghirdetését an-

gol nyelven. Véleményük szerint a három – magyar, angol, német – nyelvű 

képzés biztosíthatná a nemzetközi mainstream oktatásba való becsatornázást. 

Ezzel kapcsolatos veszély a régióban, Bécsben, Pozsonyban, Mariborban kínált 

logisztikai képzés, a hazai egyetemek, az ipar elszívó hatása. 

A logisztikai menedzsment mesterszak kitüntetett szereppel bír az intézményi 

stratégiában. Ez az egyik olyan gazdaságtudományi terület, ami kiemelkedő le-

hetőségeket biztosít a karok közötti kooperációra mind az oktatás, mind a ku-

tatás területén. A végzett hallgatóknak a régióban jelen lévő vállalatok diplo-

matémákat írnak ki, és álláslehetőségeket is ajánlanak. Ez nemcsak Győrt je-

lenti, hanem osztrák és szlovák területen lévő vállalatokat is. A hallgatók nagy 

része már a szak elvégzése közben is dolgozik. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A szak tantervét felül kell vizsgálni, csökkenteni kellene a tárgyak számát, 

javítani kellene az előadások és szemináriumok arányán. A 2-3 kredites 

tárgyak feleslegesen növelik a vizsgák számát. Vannak tárgyak, amelyeket 

össze kellene vonni. Kívánatos volna, hogy a képzésben több szóbeli 

vizsga is szerepeljen. 

2. Tekintsék át, szükség esetén módosítsák a tantárgyakhoz megadott szak-

irodalmakat. 

3. A szakfelelős döntési hatásköreit erősíteni kellene. 

4. A tervezett angol nyelvű képzés akkreditálását kérjék a MAB-tól. 
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Szent István Egyetem  

Gazdaság- és Társadalomtudo-

mányi Kar 

Gödöllő, Budapest 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

logisztikai menedzsment9 

mesterképzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2010/1/XIV/42.  

2016/1/VII/3/38. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig  
történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő 

(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 Egy tantárgyfelelős nem vesz részt az általa gondozott tantárgyak oktatá-

sában. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Szent István Egyetemen a logisztikai menedzsment mesterképzés magyar 

nyelven, teljes idejű nappali és részidejű, levelező munkarendben folyik az in-

tézmény gödöllői székhelyén és a budapesti telephelyen. A tanterv 24 kötelező 

és 2 választható tárgyat tartalmaz. A tárgyak 45-60 órás keretben kerülnek ok-

tatásra, szinte mindegyik előadásokból és gyakorlatokból áll, az egyes tárgyak 

kreditszáma 4-6 kredit között változik, többségben vannak az ötkredites tár-

gyak. A félévente teljesítendő tárgyak száma több mint 6, és emiatt viszonylag 

sok a vizsga. Csökkenteni kellene a tárgyak számát, szerencsésebb volna, ha a 

60 órában oktatott tárgyak 6 kreditesek volnának. Van néhány tárgy, amelyek 

tartalma átfed, és összevonhatók lennének.  

                                                 
9 A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő fel-

vételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerint a szak 2015. szeptember 1. után ellátási 

lánc menedzsment mesterszak elnevezéssel indítható. 
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Összességében a tanterv lefedi a KKK-ban elvárt ismereteket és készségeket. 

A szakindítási beadványban bemutatott tantervhez képest az önértékelésben be-

mutatott aktuális tantervből kikerült a vezetői és üzleti gazdaságtan, az innová-

ció-menedzsment és a tárgyalási technikák. Helyettük fontos új szakismereti 

tárgyak szerepelnek a tantervben: logisztikai folyamatok tervezése, logisztikai 

rendszerek, vállalati és intézményi stratégiák. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Benkő János professzor a szakterület elismert kutatója. Tudomá-

nyos közleményeinek száma több mint 120, ezek harmada minősített folyóira-

tokban megjelent cikk. A gazdaságtudományi területen ritkák a szabadalmak, 

de Benkő professzornak számos szabadalma is ismert.  A logisztikának és a 

termelésmenedzsmentnek egy interdiszciplináris területét műveli. Korábban 

mezőgazdasági gépeket is tervezett. Széleskörű informatikai ismeretei is sajá-

tos színt adnak a SZIE-n folyó logisztikai menedzsment képzésnek. Jelenleg a 

Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet munkatársa. A szakfelelősi 

feladatokat 2013-tól látja el, de a logisztika, elsősorban a műszaki logisztika 

oktatásában több évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik. A viszonylag rövid 

szakvezetés ellenére világosan látszik, hogy új irányokat szab a logisztikai me-

nedzsment képzésnek. 2014-ben jegyzetek sorát írta meg, amelyekből a hallga-

tók valóban mesterszintű ismereteket szerezhetnek. Érdemes kiemelni a Lo-

gisztikai tervezés és a Logisztikai folyamatok szimulációja c. jegyzeteket és a 

különböző tárgyakhoz tartozó példatárakat, amelyek hiánypótlónak tekinthe-

tőek a logisztikai menedzsment oktatásában. 

A szakfelelős mellett a tárgyfelelősök is megfelelő szakmai háttérrel rendelkez-

nek. A szakon oktatók közül sokan mérnöki alapdiplomával is rendelkeznek, 

ami a tevékenység-menedzsment, illetve a logisztika területén igen kedvező 

alapképzettséget jelent. Problémát jelenthet viszont, hogy az E-business és az 

ellátási lánc menedzsment tárgyak felelőse nem oktatja a saját tárgyait a 

szakon. A kar oktatóinak magas óraterhelése a szakon oktatók terhelését is ne-

gatívan érinti, noha jelenleg csak levelező képzés van a szakon. 

Tudományos háttér 

A szakfelelős kutatási témáinak sokszínűségét jól mutatja, hogy a siklócsap-

ágyak elméletétől halad a logisztikai folyamatok szimulációval történő model-

lezésén keresztül a logisztikai folyamatok matematikai modellezése és új eljá-

rások fejlesztése felé.  

A szakhoz kapcsolódó kutató műhely, a Területfejlesztési és logisztikai kutató-

csoportot 2012-ben alakult, a munkájában több egyetemi intézet és vállalkozás 

is részt vesz. A logisztikai menedzsment szak több kar munkájára támaszkodik, 
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és a karokon folyó kutatások integrálására alkalmas. A SZIE-n a logisztika ok-

tatásának sok évtizedes tapasztalata van, és a szak sokat profitál az intézmény-

ben folyó agrár- és gépészmérnöki kutatások tapasztalataiból. 

Infrastrukturális feltételek 

A karon folyó képzések infrastrukturális feltételei kedvezőek. A fizikai infra-

struktúra jóval több hallgató kiszolgálására is alkalmas volna. A könyvtári és 

informatikai kapacitások rendelkezésre állnak. Kedvezőek a campuson a hall-

gatói szolgáltatást biztosító feltételek is. 

A szakot szolgáló speciális infrastruktúra, pl. a szimulációs szoftverek formá-

jában szintén rendelkezésre áll. 

A képzési létszám és kapacitás 

A szakon nappali képzés csak egy alkalommal, 2010-ben indult, ekkor a 75 fős 

tervezett felvételi kerethez képest 16 hallgatót vettek fel. Levelező képzésben a 

vizsgált 2010/11-2014/15 közötti időszakban a tervezett éves felvételi keret 

100-ról 120 főre emelkedett, a felvett hallgatók száma (31, 62, 96, 72) összesen 

261 fő. A részidős hallgatói létszám eléri a méretgazdaságossági szintet, és a 

képzés iránti igény stabilnak tekinthető, sőt növekvő tendenciájú.  

Az intézmény kapacitása a fenti hallgatói létszámokat lehetővé teszi, ugyanak-

kor megfontolandó a már említett igen magas oktatói óraszámok kérdése. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A hallgatók nagy része levelező hallgató, ami befolyásolja a képzési módsze-

reket. Az előadások anyaga elektronikus úton is hozzáférhető a hallgatók szá-

mára. Minden tárgyhoz készült jegyzet, hozzáférhetőek a ppt prezentációk is, 

ami nagyban segíti a hallgatók felkészülését. A levelező hallgatók jelentős ré-

sze a szakterületen dolgozik, ami segíti az előadásokhoz tartozó gyakorlatok 

megtartását. A gyakorlatok főleg példamegoldások, tervezési feladatok, model-

lezés, számítógépi felhasználói programok megismertetésére fókuszálnak. 

Értékelés és ellenőrzés 

A számonkérés tantárgyanként eltérő, de követik a kari minőségügyi bizottság 

útmutatásait. Arra törekszenek, hogy félévente legalább két tárgyból szóban 

vizsgázzanak a hallgatók.  

A diplomatémákat a szakon oktató tanárok javaslatára a szakfelelős hirdeti 

meg. A diplomával és a védéssel kapcsolatos követelmények igen részletesen 

és szakszerűen szabályozottak. Témavezető lehet a tárgyakat oktató tanár, de 

külső szakember is. A diplomadolgozatokat egy külső és egy belső bíráló írás-
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ban értékeli a kiadott szempontok szerint. A védés a diplomadolgozathoz kap-

csolódó prezentációból és az ahhoz kapcsolódó bírálatokra adott válaszokból 

áll. A védési bizottságnak mindig vannak külső tagjai. 

A záróvizsga 2 részből áll. Az egyik rész a komplex vizsga, ami „A” elméleti 

alapokból összeállított tételsorból és „B” speciális kérdésekkel foglalkozó té-

telsorból áll. A két előre kiadott tételsor tükrözi a KKK-ban megfogalmazott 

ismereteket. A jelenlegi tárgyszerkezet alapján majd nyilván át kell dolgozni a 

tételsort is, hiszen a jelenlegi tantervben számos fontos tárgy található, amiknek 

az ismeretanyaga a bemutatott tételsorban még nem látszik, de ez érthető, hi-

szen majd a két év múlva végzők esetében lesz indokolt az új tartalmak szere-

peltetése a számonkérésben.  

A záróvizsga-bizottság a vizsgát követően értékeli a tapasztalatokat, amit a kép-

zés korszerűsítése érdekében visszacsatolnak. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A nappali képzésre beiratkozott 12 hallgató közül 11 kapott diplomát, a leve-

lező képzésben vizsgálható, 20011-12-ben a képzésbe belépett 29 beiratkozott 

hallgató és 2012-13-ban beiratkozott 62 hallgató közül 46-an kaptak diplomát. 

A levelező képzésben a záróvizsgát sikeresen abszolválók száma jóval na-

gyobb, mint a kibocsátott oklevelek száma. Ennek a magyarázata egyértelműen 

a nyelvvizsga hiánya: a főiskolai diplomával rendelkezők nyelvvizsga nélkül 

lépnek be a képzésbe, és a koruk, a munkahelyi elfoglaltságuk miatt nehezen 

szerzik meg a nyelvvizsga-bizonyítványt. 

Miután a képzés szinte kizárólag levelező formában történik, a tehetséggondo-

zás szokásos formái: demonstrátori munka, TDK, PhD csak kevéssé jöhetnek 

szóba. Van azonban a PhD-sok között a logisztikai menedzsment képzésben 

végzett hallgató.  

A levelező hallgatók egy részével sikerül szoros tanár-diák kapcsolatokat ki-

építeni, de ez inkább a diplomadolgozatok minőségére van kedvező hatással. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

Az önértékelés és a kari szabályzatok leszögezik, hogy a szak szakmai irányí-

tója a szakfelelős, a munkáját azonban az oktatási dékánhelyettes és a 

dékánhelyettes mellett működő oktatási kabinet irányítja és ellenőrzi. A minta-

tanterv módosítására valóban a szakfelelős tehet javaslatot, amit aztán az okta-

tási kabinet hagy jóvá. Tartalmilag viszont problémát jelenthet, hogy az egyes 

tárgyak felelőseit az intézetigazgatók jelölik ki, és tartalmilag ők is ellenőrzik 

a munkájukat. Ez látszólag jó mátrix szervezet, de a szabályzatok szintjén is 

célszerű volna erősíteni a szakfelelős pozícióját. A logisztikai menedzsment 
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mesterképzés esetében a szakfelelős szakmai tekintélye valószínűleg képes fel-

oldani ezt az ellentmondást. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

2010-ben a szakindításról hozott határozatában a MAB nyomatékosan felhívta 

a figyelmet arra, hogy „a tantárgyi struktúra újragondolásával az inkonziszten-

ciát (szak-törzstárgyaknak és differenciált szakismereti tárgyaknak a szakmai 

tartalomtól eltérő, fordított tárgyalási sorrendje; E-business, információme-

nedzsment tárgyak fordított sorrendje) meg kell szüntetni. Fontos továbbá, hogy 

a differenciált szakismereti tárgyak (személyes vezetés, innováció-menedzs-

ment) ne csak a témakörhöz tartozó általános menedzsment ismereteket, hanem 

logisztika-specifikus kérdéseket is tárgyaljanak.” A képzés aktuális tantervében 

azonban az E-business tantárgy továbbra is a 2. félévben, az információme-

nedzsment tantárgy a 3. félévben szerepel. Az innováció-menedzsment tantárgy 

időközben kikerült a tantervből. 

A szakon folyó képzés minőségbiztosítását is a Kari Minőségügyi és Minőség-

biztosítási Bizottság irányítja és felügyeli. A SZIE minőségbiztosítási rendszere 

részletesen szabályozott és példaértékűen működik, és ebben jelentős szerepe 

van annak, hogy éppen a Gazdaság és Társadalomtudományi karon profi szak-

emberek állnak rendelkezésre. A minőségbiztosítási rendszer ISO kompatibilis. 

A kialakításakor kellő figyelmet fordítottak a kialakításakor a visszacsatolá-

sokra.  

Különös figyelmet fordítanak a hallgatói vélemények online megkérdezésére. 

A válaszadási arány növelése érdekében számtalan ösztönzőt alkalmaznak. A 

hallgatói elégedettséget a végzős hallgatók körében mérik rendszeresen, és kér-

dőíves rendszerrel vizsgálják a felvett hallgatók jelentkezési motivációját.  A 

végzett hallgatókkal kapcsolatos pályakövetési rendszer is létezik. Mindezekről 

kari szinten részletes értékelések készülnek, módszertanilag is példaértékű mó-

don.  A szakon végzettek száma még nagyon alacsony ahhoz, hogy a pályakö-

vetési rendszerből mértékadó tapasztalatokat lehessen levonni a szak sikerére 

vonatkozóan. A lekérdezések alapján létrejött adatbázis azonban igen hasznos 

információkkal szolgál a vezetés számára a képzési stratégia megalapozását il-

letően is. Gödöllőn e rendszer következtében értékelhető pl. a hallgatók elhe-

lyezkedésében a karrieriroda szerepe, a barátok és ismerősök szerepe. A foko-

zatosan javuló válaszadási arány ezeknek az információknak a megbízhatósá-

gát folyamatosan javítja. 

A dolgozók karrierterveket készítenek, és az intézmény kérdőívek segítségével 

méri a dolgozói elégedettséget. Rendszert dolgoztak ki a záróvizsgák értékelé-

sére és a záróvizsga bizottságok véleményének a visszacsatolására.  
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4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A szakkal kapcsolatos SWOT elemzés korrekt, a grafikus interpretálás is krea-

tív színt visz az értékelésbe. Egyetértve az értékeléssel, túlsúlyosnak látszik a 

„külső körülmények” korlátozó szerepének a kifejtése. Néhány megállapítás át 

is gondolandó. Nem biztos, hogy a fizetőképes kereslet jövőbeni alakulását a 

lakosság elszegényedése fogja elsősorban befolyásolni: lehet, hogy a nemzet-

közi oktatási piac szívja el majd a mesterképzésekről a hallgatókat, esetleg a 

budapesti intézmények?  

Hiányzik a SWOT mátrixból pl. a magas oktatói óraszámok problémája. Köz-

vetetten megjelenik, de az ok és az okozat keveredik. (Az oktatók elvándorlása 

pl. nyilván összefügg a magas óraszámmal.) 

Összességében a szak megfelel a KKK-ban megfogalmazott követelmények-

nek, és a mesterképzés keretében színvonalas interdiszciplináris ismeretek és 

teljesítményképes tudás közvetítésére alkalmas.  

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Módosítsák a tantervet a MAB-nak a tantárgyfelelősökre vonatkozó elvá-

rása, illetve a tantárgyak oktatási sorrendjére vonatkozó megjegyzése sze-

rint.  

2. Az oktatók a karon igen magas óraszámban oktatnak.  Vannak, akik a kí-

vánatos óraszám három- négyszeresének megfelelő heti óraterheléssel 

kénytelenek oktatni, ami hosszú távon nem fenntartható. Ennek kari szin-

ten célszerű a megoldása. 

3. Célszerű lehet, hogy a jövőben csak a sikeres levelező képzés meghirdeté-

sére kerüljön sor, és indokolt lehet deklarálni, hogy az agrár-logisztika 

vagy a szimulációs tervezés, esetleg mindkettő a specialitása (specializáci-

ója) ennek a képzésnek. Lehet, hogy javítana a szak pozícióin e verseny-

társak közti niche-nek a meghatározása, vagy még inkább a deklarálása. 
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Minőségértékelés a szak országos helyzetéről: marketing mesterképzési szak 

 A=akkreditált (5) 

AM=monitorvizsgálat (4) 

NA=nem akkreditált (1) 

intézmény/szak marketing MA 

BCE A 

BGE AM 

BME AM 

EF AM 

EF Székelyudvarhely NA 

ME AM 

PTE A 

SZE A 

SZIE A 

SZTE A 

Összesen 9 intézmény 1010 képzés 

A marketing mester szakot 9 intézmény indította, 7 egyetem (Budapesti 

Corvinus Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Mis-

kolci Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Széchenyi István Egyetem, Szent Ist-

ván Egyetem, Szegedi Tudományegyetem) és 2 főiskola (Budapesti Gazdasági 

Egyetem, Edutus Főiskola). A marketing mesterszakok tartalma a fejlett piacgaz-

daságokban és különösen az Amerikai Egyesült Államokban általánosan elfoga-

dott, kiforrott tantervi struktúrával rendelkezik, amit a szakalapítási dokumentum 

megfelelően leképezett, ezért nincs szükség a KKK módosítására. Elsősorban 

nagy egyetemek hirdetik meg a szakot, akik az üzleti tudományok más területein 

is jeleskednek.  

A MAB egy esetben (BCE) feltétel nélkül, három esetben (ME, SZE, SZIE, 

SZTE) intézkedési tervhez kötötten, míg öt esetben (BGE, BME, EF, ME, PTE) 

monitoring elrendelése mellett javasolta a képzések akkreditációját11. Az 

Edutus Főiskola Székelyudvarhelyen már több éve nem folytat képzést a mar-

keting mesterszakon, itt a MAB nem javasolja a szak akkreditálását.  

A személyi feltételeket illetően a BCE van a legjobb helyzetben. Mind az okta-

tás, mind a kutatás szempontjából a nemzetközi színvonalat megközelítő képzést 

                                                 
10 EF székelyudvarhelyi székhelyen kívüli képzéssel együtt 
11 Értékelés nélkül vonja meg a MAB az akkreditációt a következő szak esetében: SZE – marke-

ting MA (Znojmo, Csehország). Az akkreditáció megvonásának oka: az intézmény több éve nem 

folytat képzést a szakon. 
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tud felmutatni, amit az is jelez, hogy angol nyelven is folyik a képzés, az utóbbi 

képzés csak egy esztendőben nem indult az alacsony hallgatói létszám miatt. A 

hallgatók szinte kizárólagosan állami finanszírozásúak. Angol nyelven még a 

Széchenyi István Egyetem indítja a szakot, de több területen is hiányosságokat 

felmutatva. A személyi hátteret jól mutatja a szakfelelősök MTMT-ben megje-

lenő publikációs teljesítményét tartalmazó táblázat. Három intézményt (két főis-

kolát és a BME-t) leszámítva viszonylag egyenletes a tudományos képesség 

ezen a területen, amit az is jelez, hogy mindnyájan egyetemi tanárok, és egy fő 

az MTA doktora címmel is rendelkezik. A marketing oktatók klubja (MOK) 

néven 21 éve létrejött szervezetben folytatott oktatás és tudományszervezési 

munka, illetve az MTA Marketing Bizottságának tevékenysége is hozzájárult 

ahhoz, hogy ilyen kedvező kép alakult ki. Másrészt az oktatók egy meghatározó 

része aktívan közreműködik a nemzetközi tudományos közéletben (EMAC, IMP, 

MAG stb.), ezzel biztosítva az utat a doktori programban tanulók számára is. 

A marketing mesterszak szakfelelőseinek publikációs teljesítménye az 

MTMT-ben hozzáférhető adatok alapján 

Intéz-

mény 

Tudományos 

közlemények 

száma 

További tud. 

közlemények 

Impakt 

faktor 

Hirsch-in-

dex 

Függet-

len idézés 

BCE 118 41 0 7 206 

BGE 40 32 0 1 7 

BME 12 9 0,5 3 10 

Edutus 45 7 0 0 0 

ME 171 32 0 0 156 

PTE 132 69 0 6 106 

SZE 229 11 0 8 325 

SZIE 165 19 1,1 7 170 

SZTE 133 51 0,1 6 122 

Az intézmények infrastrukturális helyzete megfelelő, mind az oktatási ter-

mek technikai felszereltsége, mind a könyvtárak ellátottsága területén. Az 

újabb építésű campusok persze jelentenek erőteljesebb vonzerőt, a könyvtárak 

ellátottsága sem azonos, de összességében az intézmények biztosítani tudják a 

nyugodt képzési feltételeket. Laboratóriumok, KSH kutatószoba, fókuszcso-

portos vizsgálatot lehetővé tevő tanszéki kabinetek, call centerek is fellelhetők 

egyes helyeken. 

A képzési kapacitást szinte mindenütt csökkenteni kellett az elmúlt öt esztendő-

ben, a csökkenő hallgatói létszámhoz igazítva. Összességében azonban még így 

is van jelentős és ingadozó kapacitás-kihasználatlanság, miközben a tanárok óra-

terhelése itt sem alacsony. Több helyen újra kell gondolni a stratégiát (mint pl. 
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ahol a felvett hallgatók száma rendre 28, 35, 14, 12, 8 volt az elmúlt öt esztendő-

ben): igényli-e a piac a szakot, illetve az intézménynek, fenntartónak milyen ér-

dekei fűződnek a szak indításához, amely szakmai szempontból színvonalas. 

A képzési folyamatban változatos számonkérési formákat használnak. Az elő-

adások és a szemináriumok részaránya nagyjából azonos. Ez azonban nem te-

kinthető jónak, még ha a MAB akkreditációs követelményeinek ez meg is felel. 

A kiscsoportos programok nagyobb lehetőséget nyújtanának a hallgatók akti-

vitásának, az interakciónak. Formálisan ugyan mindenütt megjelennek az eset-

tanulmányok, a vállalati projektek a képzésben, de ezek pedagógiai hasznosu-

lásáról nincs egyértelmű bizonyíték. Általános problémaként jelentkezik, 

hogy a nappali hallgatók a tanulmányaik mellett rész- vagy főállásban dolgoz-

nak, ezért a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint nem kötelező az előadásokat 

látogatniuk. Ezzel az a furcsa helyzet áll elő, hogy az egyetemi képzés színvona-

lát elméletben meghatározó vezető oktatók, kutatók sokkal kisebb arányban érint-

keznek a diákokkal, mint azt a tantervekből kikövetkeztethetnénk. Másrészt tar-

talmilag a levelező képzéshez közelít a nappali képzés, amely pedig pedagógiai 

szempontból is más módszert követel. Így például a gyakorlati jellegű képzés 

mást kell, hogy jelentsen azok számára, akik már dolgoznak, mint akik még nem. 

A minőségbiztosítási folyamat általában központilag szervezett és rendszer-

szinten, formailag megoldottnak látszik. A hallgatói elégedettségmérések szer-

vezettek, és többnyire hasznosulnak is. A tehetséggondozást szolgáló szakkol-

légiumok és TDK-k is általában megfigyelhetők, még ha nem is szakra speci-

fikálva, de a szakos hallgatók részvételével. A diplomamunkák ellenőrzése ál-

talában jól szervezett, ugyanakkor a gyakorlati relevanciájuk sokszor kérdéses. 

Csak szórványosan találkozunk idegen (angol) nyelvű szakcikkekkel a tananya-

gokban. Még ahol van angol képzés, ott sincs átjárás, azaz nem jellemző, hogy 

a hallgatók angol nyelvű tárgyakat választanának. Az az európai uniós cél, hogy 

2020-ra a végzettek legalább 20%-a legalább egy félévet töltsön külföldön, nem 

szerepel a szakok elvárásaiban, indikátoraiban. A valóságos helyzetben nagy 

különbség van a fővárosi (jelesen a BCE) és a vidéki intézmények között. 

Az önértékelési anyagok részletes SWOT elemzései általában reálisan mutat-

ják be a problémás területeket, a szűk keresztmetszeteket, gyakran országos 

problémákat. Ilyen például a mesterképzés és az alapképzés közötti átfedés, 

amit a hallgatók is felvetnek. Sokszor nem megoldott a párhuzamosan folyó 

képzésekben a számonkérés formája. Ugyanakkor probléma, hogy a koncepci-

onális megállapításokat nem kísérik számszerűsített indikátorok, ezért elma-

radnak a számon kérhető akciótervek. (Például a nemzetközi cserében fogadott 

és kiküldött hallgatók száma, aránya, az oktatók tudományos teljesítményében 

várt változás stb.). A legnagyobb probléma a csökkenő hallgatói létszám, 

amelyre az önköltséges képzés mellett kevés megoldás született. 
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Marketing mesterképzési szak 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

marketing 

mesterképzési szak 

szakindítási MAB határozat: 

2007/8/XII/3/58.  

angol nyelvű képzés MAB határozata: 

a MAB nem véleményezte 

2016/1/VII/3/39. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos,  

magyar és angol nyelvű képzésre. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Budapesti Corvinus Egyetemen a marketing mesterszak 2009 óta szerepel a 

képzési kínálatban, teljes idejű munkarendben, magyar és angol nyelven. A 

szak tanterve megfelel a KKK-nak, a szakma protokolljának, a MAB elvárása-

inak. A 4 félév teljesítése során az előírt 120 kredit megszerzésére kerül sor 

1008 kontaktórával, specializációk nélkül.  

Az elvárt kompetenciák elsajátítása a leírtak alapján teljesül, a kompetenciafej-

lesztés eredménye főképp a záróvizsgákon mutatott hallgatói teljesítmények-

ben tapasztalható. 

A szak, főképp a szakmai törzsanyag, a differenciált szakmai tárgyak esetében 

vezető oktatók kreditbiztosítására épül. A tananyagok korszerűek, a tantárgyle-

írásokat áttekintve érzékelhető azok folyamatos frissítése. A szakon oktatók 

tananyagkészítő aktivitása kiemelkedő. 

Személyi feltételek 

A szak oktatásához a személyi feltételek adottak, a marketing szakma kiemel-

kedő személyiségei jegyzik a kurzusok többségét. A szakfelelős, Bauer András 

szakmai megfelelősége vitán felüli, szakmai teljesítménye országos szakmai 

megbecsültségnek örvend. A szak oktatói köre jelentős részben az érettebb ge-

neráció tagjai közül kerül ki. A meghatározó oktatók mögött felzárkózó fiatalok 

is állnak, így helyettesítési, pótlási gondok sem mutatkoznak. 

A tárgyfelelős oktatók szakmai láthatósága egyértelmű, elsősorban publikáci-

ókkal mutatják magukat országos szinten. A szakfelelős a szakon két kurzust 

oktat részben, vagy egészben, több oktató jelentős mértékben veszi ki részét a 

szak oktatásából. A fiatalabb generáció tagjainak fejlesztése folyamatos, fő-

képp kvantitatív jellegű tárgyaknál, szemináriumokon számítanak munkájukra. 
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Az oktatói kör szakmai kompetenciája bizonyítottnak tűnik, megfelelő az 

AT/AE/V oktatók aránya. Az angol nyelvű képzés oktatóinak idegennyelv-tu-

dása megfelelő. 

Tudományos háttér 

A szakot gondozó Marketing és Média Intézet munkatársainak egy része a ha-

zai felsőoktatás nemzetközileg is elismert, kiemelkedő képviselője. Az intézet 

számos nemzetközi és hazai tudományos programban, együttműködésben vesz 

részt, így – emiatt is – az oktatók jelentős publikációs mutatókkal rendelkeznek. 

Ily módon az intézet a vizsgált szakterület vezető képzési helyének tekinthető. 

Az intézetben három tanszéken és három kutatóközpontban zajlik a kutatási 

tevékenység. A marketing mesterszak oktatóinak publikációi meghatározóak, 

rendszeresen részt vesznek hazai és nemzetközi konferenciákon. 

Infrastrukturális feltételek 

A Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának infrastrukturális feltét-

elei teljes mértékben adottnak tekinthetőek, jól felszerelt tantermek, előadóter-

mek állnak megfelelő számban rendelkezésre. Az egyetemen az informatikai, 

oktatástechnikai és telekommunikációs szolgáltatásokat az Informatikai Szol-

gáltató Központ biztosítja. Ezek a szolgáltatások a hallgatókat, az oktatókat és 

az adminisztrációs, gazdálkodási tevékenységeket is kiszolgálják. A könyvtári 

hálózat kifejezetten jól támogatja az oktatási, kutatási és a tágabban értelmezett 

közösségi célcsoportokat. 

A képzési létszám és kapacitás 

A vizsgált 2009/10-2013/14 közötti időszakban a magyar nyelvű képzés éves ter-

vezett felvételi keretszáma 180-ról 100-ra csökkent, a 2010/11-ben indult angol 

nyelvű képzésé folyamatosan 30 hallgató. A szakra történő jelentkezések száma 

csökkenést mutat, ami különösen az utóbbi évek felvételi időszakaiban látványos. 

A felvettek szinte teljes mértékben államilag finanszírozott helyeken tanulnak.  

A Marketing és Média Intézet jelentős eredménynek tartja, hogy több év során 

is sikerült angol nyelvű mesterprogramját elindítani. Nem sikerült azonban fo-

lyamatossá tenni a képzést, a 2013/14-es tanévben nem tudták indítani.  

A képzési kapacitás a jelenleginél több hallgató oktatását is lehetővé tenné, így 

a mai viszonyok mellett egyértelműen adottak a képzéshez a személyi és tárgyi 

feltételek. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A kurzusok tervezése, megvalósítása illeszkedik a szakmai sztenderdekhez, jól 

strukturált a tudásátadás előadások és gyakorlatok tekintetében. Az angol 
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nyelvű képzés struktúrája követi a magyar nyelvű képzését, minimális eltérése-

ket mutatva. A képzésben a klasszikus marketingterületek a dominánsak, spe-

ciális képzési fókusz nincs. Bemutatták, milyen oktatási és számonkérési mód-

szereket alkalmaznak az egyes kompetenciák elsajátíttatásához. 

Nagy előnye a szaknak, hogy komoly vendégelőadói háttérrel rendelkezik, így 

a hallgatók folyamatosan találkoznak a gyakorlati marketingvezetői feladatok 

kihívásaival. 

A marketing mesterszakon deklaráltan elsősorban gyakorlatorientált képzést 

nyújtanak, sokféle projektfeladattal. Kérdés azonban, hogy ez-e a mesterszak 

igazi célja, az elméleti felkészültséget támogató megoldások kiemelésére 

ugyanis az önértékelésben nem mutattak be példákat. 

Az angol nyelvű képzésben során a hallgatók gyakran tanulnak közös tárgyakat 

nemzetközi hallgatókkal, ami a program változatosságát és diverzitását erősíti. 

Értékelés és ellenőrzés 

Az egyes tárgyak félévenkénti megoszlása, azok számonkérési rendszere meg-

felelő. Vannak 3 kredites tárgyak is, amit nem feltétlenül célszerű megtartani. 

A kiemelt gyakorlatorientáltság ellenére sok a kollokviummal záruló tárgy. 

A folyamatos felkészülésre, az évközi előrehaladásra való motiválás céljából 

sok tantárgynál van projektfeladat, amit csoportokban végeznek a hallgatók. A 

hallgatói értékelés skálája egységes a szakon, az egyes értékelési elemek aránya 

tárgyfüggő, de előtérbe helyezi a folyamatos felkészülés támogatását minden 

tárgy keretében. A hallgatók több tárgyból önálló kutatást végeznek, gyakorlati 

problémák megoldásán dolgoznak. A hallgatók visszajelzései szerint időnként 

a sok írásos feladatmegoldás értékelése akadozik. 

A záróvizsga a szakon esetmegoldás és kötelező tantárgyak elméletének kom-

binációján alapszik, a tartalma ennek megfelelően minden évben változik, de 

elve és szerkezete változatlan. 2013-ban – a HÖK kérésére – a vizsga jegyszá-

mítása kis mértékben változott. A záróvizsga írásos dolgozaton, hallgatói pre-

zentáción és szóbeli vizsgán alapszik. 

A szakon változatos, a piaci, a hallgatói és a tudományos igényeket egyaránt 

figyelembe vevő szakdolgozati témakörök kerülnek meghirdetésre. A témák 

között megtalálhatók általánosabb, valamint specifikus területek is, melyek ki-

alakítása az aktuális piaci és tudományos trendekre reagál. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A magyar nyelvű képzésre a vizsgált időszakban 454 hallgató (96, 133, 105, 48, 

72) nyert felvételt, az angol nyelvű képzésre 55 (16, 22, 17). A magyar nyelvű 

képzésben 213-an kaptak diplomát, az angol nyelvű képzésben 32-en. A képzés 

eredményessége a felvettek és a kiadott diplomák dimenzióiban értékelhető. E 

tekintetben a szak jó mutatókkal rendelkezik, a kiadott diplomák száma a képzési 
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ciklusokhoz illeszkedő. A lemorzsolódás nem jelentkező probléma, és alig van 

olyan hallgató, aki nyelvvizsga hiánya miatt nem kapott diplomát. 

A tehetséggondozás kiemelkedő színvonalú, a hallgatók TDK munkára ösztön-

zése nyilvánvaló. A szakkollégiumokban kiváló tudós-utánpótló munka zajlik. 

A marketing mesterképzés egyik kimenete a hallgatók PhD programra történő 

jelentkezése. A doktori iskola több jelenlegi hallgatója a marketing mestersza-

kon végzett.  

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakért alapvetően a Marketing és Média Intézet oktatói gárdája felelős. A 

szakfelelős munkáját az irányában megfogalmazódott követelmények, releváns 

nemzetközi standardok alapján végzi. A szakfelelős felügyeli a szak képzési és 

kimeneti követelményeinek való megfelelőséget, a tantervet, nyomon követi a 

képzés eredményeit. Ellenőrzi a tárgyak tartalmát, az ismeretek átadását, mi-

közben rendszeresen kapcsolatot tart a szak oktatóival, a külső kapcsolatrend-

szert alkotó fontosabb partnerekkel, külföldi képzőintézményekkel.  

A szakfelelős hatékonyan tudja menedzselni az oktatást, mind az intézeten, a 

karon belül, mind külső fórumokon.  

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

Az egyetem minőségügyi tevékenységét az Egyetemi Minőségügyi Koordinációs 

Bizottság koordinálja. Működik a minőségügyi iroda is, amely az egyetemi szintű 

vizsgálatok, felmérések lebonyolításáért felelős. 2014 márciusában új Minőség-

ügyi stratégiát és új kézikönyvet fogadtak el. Folyamatos hallgatói elégedett-

ségmérések is vannak, ezekben megfontolandó kritikai elemek jelennek meg. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

Az önértékelés reális, bár nem túl részletes elemzést ad a marketing mesterszak 

működtetésével kapcsolatosan. A külső feltételek vizsgálatában nevesített té-

nyezők felsorakoztatásával egyet lehet érteni, de azon túl, hogy a hazai oktatás 

vonzereje csökken az ingyenes nemzetközi oktatással szemben, és a gyenge 

munkaerőpiac miatt a mesterképzés iránti igény eltolódik, illetve a formája vál-

tozik, további fontos elemek is komoly hatást gyakorolhatnak a szak jövőjére. 

Az erősségek esetében az intézmény reputációját, az erős oktatói gárda segítő 

hatását emelték ki. Gyengeségként a digitális oktatási infrastruktúra hiányossá-

gát, a viszonylagos belterjességet említették. Fejlesztési lehetőségek találhatók 

a kutatási eredmények látványossá tételében, az alumni kapcsolódás erősítésé-

ben. Veszélyeket látnak az önköltségessé válható képzésben, és a külföldi egye-

temeken vállalt mesterképzések növekvő arányában.  
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Az önértékelés pozitívumként prezentálja, hogy a hallgatók jelentős része 

munka mellett végzi a nappali mesterképzést, mégis ajánlatos, hogy ezt a gya-

korlatot újraértékeljék, ennek hátrányait is csökkentsék.  

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

A marketing mesterszak esetében jelentősen segítette volna az értékelési mun-

kát egy alaposabban megírt, majd ellenőrzött önértékelés. A következő ajánlá-

sok fogalmazhatóak meg a 2015-ös önértékelés, a hallgatói visszajelzések és a 

MAB látogatás tapasztalatai alapján: 

1. A szak működésének színvonalát veszélyeztetheti a hallgatók intenzív 

munkavégzése: úgy tűnik, az ehhez alkalmazkodó képzés az elmélyült 

munkát gátolja. 

2. Javasolható tantárgyfejlesztésként a magyar viszonyok között nagyobb 

igényeket mutató területek figyelembe vétele, pl. a közösségi médiára ala-

pozott marketing, a kkv-marketing. 

3. Érdemes lenne az alap- és a mesterképzés átfedéseit csökkenteni, ezt a vi-

szonylatot is időről időre értékelni, ami az alapszakon az intézményben 

végzettek miatt is fontos. 

4. Hallgatói visszajelzések szerint probléma a beadott írásbeli feladatok idő-

ben történő értékelése: ennek nyomon követése ajánlatos lenne. A kiadott 

feladatok mennyisége tekintetében a tárgyak közötti koordinálás is előre-

lépés lenne. 
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Budapesti Gazdasági Egyetem 

Külkereskedelmi Kar  
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

marketing 

mesterképzési szak  

 

szakindítási MAB határozat: 

2008/2/X/3/20. 

(a Budapesti Gazdasági Főiskolán) 

2016/1/VII/3/40. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre,  

 a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő 
(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 a tantárgyfelelősök több tantárgy esetén nem vesznek részt a képzésben. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A marketing mesterszak a főiskola Külkereskedelmi Karán (KKK) 2009 febru-

árja óta szerepel a képzési kínálatban, nappali és részidejű levelező formában. 

A szak tanterve megfelel a KKK-nak, a szakma protokolljának, a MAB elvárá-

sainak. A 4 félév teljesítése során az előírt 120 kredit megszerzésére kerül sor, 

nappali munkarendben 1260, levelező munkarendben 405 kontaktórával. 

Az alapozó ismeretek 8 tantárgyat tartalmaznak 25 kredit értékben, a szakmai 

törzsanyag 13 tárgyat 40 kredit értékben. A differenciált ismeretek 21 (ebből 

egy két féléves) tárgya közül 34 kreditnyi kötelezően választandó. Specializá-

ciót nem indítanak. A hallgatóknak így a négy félév alatt minimálisan 29 köte-

lező tantárgyat kell teljesíteniük, és ehhez adódnak még a szabadon választható 

tárgyak (6 kredit). A szakdolgozat 15 kreditet ér. Az üzleti nyelven kívül vala-

mennyi tantárgy 2, 3 vagy 4 kredit.  

Az önértékelésben részletes elemzés bizonyítja, hogy mely tárgyak/oktatási 

módszerek mely kompetenciák fejlesztéséhez járulnak hozzá. Az elvárt kom-

petenciák elsajátítása a leírtak alapján teljesül, a mérsékelt csoportlétszámok 

akár az egyéni fejlesztéseket is lehetővé teszik. 
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A Külkereskedelmi Karon a tankönyv- és jegyzetellátottság átlagon felüli; igen 

nagy a saját fejlesztésű anyagok aránya az oktatásban, amelyet jól egészítenek 

ki a hazai gazdasági felsőoktatásban szélesebb körben használt tankönyvek. A 

marketing-vonatkozású tárgyakat illetően kiemelhető, hogy a Kelet-Közép-Eu-

rópában egyedülálló marketing-szakkönyvsorozat szerkesztését a kar Nemzet-

közi Marketing Tanszékének munkaközössége indította el 1998-ban. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Totth Gedeon szakmai megfelelősége vitathatatlan, szakmai tel-

jesítménye országos szakmai elismertségnek örvend. Teljes munkaidőben fog-

lalkoztatott főiskolai tanár, a kereskedelem és marketing alapszak felelőse is 

egyben. A szakon két tantárgy (6 kredit) felelőse.  

Az oktatók száma 37, közülük 4 fő AE besorolású, öt fő vendégoktató, megfe-

lelő az AT/AE/V oktatók aránya. Az oktatók között a minősítettek aránya nagy 

(73%), a minősítéssel nem rendelkező kollégák is jelentős szakmai múlttal és 

oktatási tapasztalattal rendelkeznek.  

A tárgyfelelős oktatók (25 fő) szakmai láthatósága megfelelő, bár elsősorban 

publikációkkal ez még feltétlenül fejlesztésre szorul. Valamennyi tantárgyfele-

lős rendelkezik tudományos fokozattal, de jelentős részük nem vesz részt tan-

tárgya oktatásában, tekintettel arra, hogy az egyes tantárgyak felelősei intézmé-

nyi szinten kerültek kijelölésre. A főiskola szerint – figyelemmel az intézmény 

méreteire és a hallgatói létszámra – nem életszerű, hogy a tantárgyfelelősök 

valamennyi oktatási program esetében részt vegyenek az érintett stúdiumok ok-

tatásában. Egyes tárgyaknál az önértékelésből nem derül ki, hogy ilyen esetben 

ki oktatja valójában a tárgyat. Bár a szak és az intézmény megfelelő mechaniz-

musokkal rendelkezik annak biztosítására, hogy az oktatott tananyag tartalma és 

minősége az oktatás során egységes legyen, szükséges lenne, hogy a tárgyakat 

ténylegesen oktató személyek között legyen legalább egy oktató, aki megfelel a 

tantárgyfelelősre vonatkozó előírásoknak (szakképzettség, tudományos fokozat, 

foglalkoztatási jogviszony) abban az esetben, ha a tantárgyfelelős nem oktat. 

Hét tantárgyfelelős intézményi kreditterhelése 25 kredit felett van, és több ok-

tató esetében az óraterhelések is nagyon magasak.  

Az oktatói kör szakmai kompetenciája bizonyítottnak tűnik. Az oktatói gárda a 

közeljövőben erős fiatalításra szorul, amelynek egyik fő forrása a Marketing 

Tanszék jelenleg folyó bővítése, fiatal, PhD-val rendelkező, AT munkatársak 

felvétele. A szakon néhány vezető oktató meghatározó szerepet játszik, vi-

szonylag magas óraszámokkal. 

Valamennyi oktató oktatott tantárgya megegyezik a saját kutatási területével, 

és ezért naprakész tájékozottsággal rendelkezik az adott tudományág aktuális 

eredményeivel kapcsolatosan. 
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Tudományos háttér 

A tapasztaltabb oktatók esetében a tudományos kutatások eredményei látha-

tóak, friss publikációk azonban mérsékelt számban vannak. Az oktatók többsé-

génél háttérbe szorul a tudományos tevékenység, a publikációs aktivitás sem 

feltétlenül éri el a szükséges mértéket. Az egyes oktatók az elvárt mértékű tu-

dományos tevékenységet felmutatják. 

A képzésben oktatók tudományos aktivitása erősödött az elmúlt időszakban: 

számos hazai és nemzetközi konferencián tartottak előadást, több oktató készí-

tett a vizsgált időszak alatt a képzésben is jól felhasználható szakkönyvet. A 

tudományos hátteret erősíti a konferencia-szervezés, illetve részvétel, a publi-

kációs tevékenység mellett a tudományos kutatásokban való aktivitás, továbbá 

a nemzetközi kapcsolatok erősítése hazai és külföldi intézményekkel. A szak 

számos oktatója vesz részt tagként, témavezetőként, bírálóként, bizottsági tag-

ként doktori iskolák munkájában. 

Infrastrukturális feltételek 

A KKK Budapest XVI. kerületében helyezkedik el, a képzés kedvező infra-

strukturális adottságok mellett történik. Három oktatási épülettel, egy kollégi-

ummal és egy tornacsarnokkal rendelkeznek. Az oktatási épületben egy nagy-

előadó, 4 db közepes méretű 52 db kis- és közepes méretű tanterem, számító-

gépes és nyelvi laborok találhatóak. Az infrastrukturális feltételek minden 

igényt kielégítenek, mind az számítástechnikai, mind a könyvtári ellátottság te-

kintetében. Hasonló mondható el a hallgatói tanulmányok eredményes elvég-

zését segítő további szolgáltatásokról. 

Az intézményi könyvtár közel 4000 érvényes beiratkozással rendelkezik, kb. 

90.000 kötet és 150-féle folyóirat áll a hallgatók rendelkezésére, a szakkönyv-

állomány tartalmazza a tantárgyi tematikák irodalomjegyzékében felsorolt 

könyveket. Az intézményben olyan korszerű szolgáltatásokat nyújtó informati-

kai hálózat működik, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett formában 

hozzáférhetnek, a szakdolgozatok, diplomamunkák elkészítésének szakmai, 

kutatási, feltételei adottak.  

A hallgatói ügyintézés jelenleg kari szinten zajlik, az egységes ügyfélszolgálat 

kialakítása folyamatban van. 

Összességében a mindenkori hallgatói létszámnak megfelelő a tantermek, la-

boratóriumok, tanszéki helyiségek elhelyezése, a képzést szolgáló szervezeti, 

hivatali struktúra működtetése, bár a korszerűsítés időszerű.  

A képzési létszám és kapacitás 

A képzés iránti érdeklődés egyértelműen erősnek ítélhető, a képzési keretszám 

körül alakul a felvettek száma, bár a 2012/13-as tanévben elmaradt attól: a 110-

es tervezettel szemben 63 főt vettek fel. A szak népszerűségében a jelentkezők 
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körében végzett felmérés szerint – a főiskola és a kar presztízsén kívül – az 

oktatók elismertsége, valamint a jó légkör játszottak fontos szerepet. 2014-ben 

nemcsak keresztfélévben, hanem ősszel is meghirdetésre került, és el is indult 

mind nappali, mind levelező munkarendben az oktatás. 

A jelentkezők száma a nappali, de különösen a levelező képzésre kiemelkedő. 

Az összes jelentkező közel 25%-a választja a nappali képzésben első helyen ezt 

a szakot. A levelező képzésben először növekvő, majd egy folyamatosan csök-

kenő tendencia figyelhető meg a jelentkezésben.  

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A kurzusok tervezése, megvalósítása illeszkedik a szakmai sztenderdekhez, 

nagyrészt jól strukturált a tudásátadás előadások és gyakorlatok tekintetében. A 

tanterv áttekintése kapcsán nem látszik a képzés speciális fókusza, de ez a rend-

kívül sok tárgy nevesítése miatt is kialakulható benyomás.  

Megfelelő arányúnak látszik az előadások és gyakorlatok megoszlása, bár a sok 

„apró” tárgy miatt magas a kollokviumok száma. 

A kar a mesterképzés keretében nagy figyelmet fordít a hallgatók elméleti és 

gyakorlati tudásának fejlesztésére és a gyakorlatorientált képzés megvalósítá-

sára. Ennek érdekében a képzés során a versenyszférából is nagy számban ér-

keznek vendégelőadók, jó vállalati kapcsolatokat ápolnak. 

A gyakorlatorientált képzés részét képezik a hallgatók számára szervezett szak-

mai céglátogatások is. 

Értékelés és ellenőrzés 

Az egyes tárgyak félévenkénti megoszlása, azok számonkérési rendszere meg-

felelő. A különböző számonkérési formákat a mintatantervek tartalmazzák, a 

feltételek teljesítésének módját pedig az oktatási szervezeti egységek határoz-

zák meg, amelyet a hallgatói tájékoztatókban kötelesek közzétenni.  

A szakdolgozati témákat a szakfelelős hagyja jóvá, a hallgató az intézet, az in-

tézeti tanszék vagy a gyakorlóhely által ajánlott témák közül választhat. A zá-

róvizsgák formai követelményeit a főiskolai TVSZ és a szakindítási anyag tar-

talmazza. A záróvizsgára bocsátás feltételei az előírt kreditek teljesítése, vala-

mint a mester diplomamunka határidőre való beadása. A diplomamunka köve-

telményei megfelelő módon transzparensek a hallgatók számára.  

A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből, valamint komplex szakmai szá-

monkérésből áll, eredményét a szakdolgozatra és a szakdolgozat védésére adott 

érdemjegy, továbbá a komplex szakmai vizsga érdemjegyéből számított egy-

szerű átlaga határozza meg.  
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A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A hallgatók jelentős része nem szerzi meg négy félév alatt a diplomáját, amely-

nek legfőbb oka az, hogy a többség munka mellett folytatja tanulmányait. A 

lemorzsolódás ugyanakkor az öt tanévet tekintve a felvettek és a kiadott diplo-

mák számának összevetése alapján nem jelentős. A levelező képzésben a 

2013/14-es tanévben meredeken felszökött a diplomakiadás száma.  

A nyelvismeret tekintetében nincs probléma a szakon, hiszen az alapdiploma 

megszerzésének feltétele a nyelvvizsga megléte, így a mesterképzésre jelentke-

zők mindnyájan rendelkeznek állami nyelvvizsgával. 

A szak tantárgyi tematikájában jelentős hangsúlyt kapott a hallgatói kreativitás 

kibontakozásának az elősegítése. A tehetséggondozási tevékenység kétirányú. 

Egyrészt a TDK-tevékenységben az elmúlt években a szak hallgatói jelentős 

eredményeket értek el. A másik terület a különböző egyetemek, főiskolák kö-

zötti marketing szakos hallgatói versenyekre történő felkészítés, illetve az azo-

kon való részvétel volt. E tekintetben a hallgatók egyedülálló eredményekkel 

büszkélkedhetnek.  

Mivel a főiskolán nem folyik doktorképzés, az itteni mesterképzés az egyetemi 

doktori iskolák számára is képezi a kiváló felkészültségű és tehetséges hallga-

tókat. A mesterképzés az egyetemeken működő doktori iskolák közül a gazdál-

kodástudományi és üzleti irányú doktori programokban való részvételre készíti 

fel a hallgatók azon részét, akik a mesterdiploma megszerzését követően a tu-

dományos pályát választják.  

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakért a Kereskedelem és Marketing Intézet és ezen belül a Marketing Inté-

zeti Tanszék oktatói gárdája felelős, az oktatók intenzív kapcsolatot építettek ki 

a gazdasági szféra szakembereivel, szakmai szövetségekkel, de együttműkö-

désre nyitottak más tanszékek oktatói, kutatói irányába is. A szakfelelős, aki 

egyben az intézet és a tanszék vezetője is, felelős az alapszak tartalmáért és a 

teljes képzési folyamatért. A főiskolán az alap- és mesterképzési szakok felelő-

seit – a Tudományos Tanács véleményének kikérését követően – a rektor bízza 

meg az érintett alapozó, vagy szakmai intézet vezetőjével egyetértésben. Az 

alap- és mesterképzési szak felelőse teljes munkaidőben (AT) foglalkoztatott, 

tudományos fokozattal rendelkező egyetemi, főiskolai tanár, egyetemi, főisko-

lai docens lehet, aki a szak legalább egy tantárgyának is felelőse. A szakfele-

lősnek a szak oktatóival folyamatos munkakapcsolata van, felmerülő kérdések 

esetén közvetlen konzultációs lehetőséget biztosít, intézetvezetői és tanszékve-

zetői beosztása segíti a szak érdekeinek képviseletét. 
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Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A BGE minőségügyi tevékenységének irányítási rendszere 2005 óta működik, 

és folyamatosan fejlődik, bővül, ennek is köszönhető, hogy a főiskola 2010-ben 

Felsőoktatási Minőségi Díj elismerésben részesült. A Minőségirányítási Kézi-

könyv tartalmazza az intézmény minőségpolitikáját, a minőséggel kapcsolatos 

küldetésnyilatkozatát, az éves intézkedési tervek pedig biztosítják annak aktu-

alizálását. A végrehajtást elsősorban a Minőségirányítási és Értékelési Bizott-

ság és a Minőségügyi Iroda koordinálja. 

A főiskola minden évben elvégzi a központi (aktív és végzett hallgatókra vo-

natkozó) felméréseket, a kérdőívek a központi kérdések mellett intézmény-spe-

cifikus kérdéseket is tartalmaznak. A felmérésekről a főiskola saját elemzéseket 

készít a Módszertani Intézeti Tanszék vezetőjének koordinációjával. A DPR 

felmérések eredményeit a főiskola képzései, szolgáltatásai fejlesztéséhez jelen-

tősen mértékben felhasználja. 

A hallgatók fele az abszolutórium megszerzésekor már rendelkezik munkahely-

lyel, és a végzett hallgatók 82%-a el tud helyezkedni a szakmájában. 

Az oktatók-kutatók teljesítményértékelése intézményi szinten zajlik, az OMHV 

kérdőívek papír alapúak, de tervezik az elektronikus rendszerre való áttérést.  

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

Az önértékelés reális képet rajzolt a szak főiskolán történő működtetésével kap-

csolatosan. Nem csupán elemzést, de stratégiai javaslatokat is kidolgoztak az ön-

értékelés készítői. A külső feltételek nevesítésével egyetértve kiemelhető, hogy 

az önértékelés készítői nevesítették a hallgatók viszonylag alacsony motiváltsá-

gát, a finanszírozási, fejlesztési források szűkösségét. Az erősségek esetében a 

magas presztízs és elismertség, jó hírnév, vonzó márkanév, valamint a piacveze-

tők közötti elhelyezkedés, magas hallgatói érdeklődés segítő hatását emelték ki. 

Gyengeség az oktatók hazai és nemzetközi mérsékelt láthatósága, az oktatási ter-

helés miatt a kutatómunka háttérbe szorulása. Veszélyeket fogalmaztak meg az 

önértékelésben: pl. a hallgatók nagyobb arányú elvándorlását más szakterületek 

felé vagy külföldre. Kitörési pontokat is megfogalmaztak, ami lehet pl. a nö-

vekvő nemzetközi hallgatói mobilitásból adódó lehetőség kihasználása.  

A mesterszak C-SWOT analízise szó szerint megegyezik a kereskedelem és 

marketing alapszak analízisével. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A tantárgyfelelősök vegyenek részt az általuk gondozott tárgyak oktatásában! 

2. A szak tantervében rendkívül sok a 2-3 kredites tárgy, ezek megváltozta-
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tása feltétlenül szükséges a jövőben, ami a hallgatók és az oktatásszerve-

zők számára is előnnyel járna.  

3. Az oktatói kar leterheltsége összességében meglehetősen komoly mértékű, 

ami a tudományos kutatások, publikációk teljesítését megakadályozza, pe-

dig ez a szak elismertségét fokozná.  

4. Fel kell készülni a generációváltásra, ehhez a szak oktatói összetételének 

végiggondolása szükséges. 

5. A nappali képzésben résztvevő hallgatók párhuzamos munkavégzése gá-

tolhatja a színvonalas oktatást. 
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Budapesti Műszaki és Gazda-

ságtudományi Egyetem  

Gazdaság- és Társadalomtudo-

mányi Kar 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

marketing 

mesterképzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2007/8/XII/3/73. 

2016/1/VII/3/41. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos,  

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő  
(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 a szak tantervének átalakítása szükséges a KKK-nak megfelelően, 

 a személyi feltételek javítása szükséges. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szak kizárólag levelező tagozaton folyik, 420 óra összóraszámon. 

Az alapozó ismeretek öt tárgyat tartalmaznak 23 kredit értékben, a szakmai 

törzsanyag tíz tárgyat 42 kredit értékben. A differenciált ismeretek 33 kreditet 

ér, 15 kredit jár a szakdolgozatért, és 6 kredit értékben a hallgatók szabadon 

választhatnak az egyetem tantárgyi kínálatából. A szak tanterve így követi 

ugyan a KKK által meghatározott szerkezetet, de tartalmilag csak korlátozottan 

felel meg annak. Egyes ismeretkörök nem jelenek meg önállóan, illetve csak 

kis területen (közgazdasági elméletek, döntéselméleti ismeretek, logisztikai fo-

lyamatok tervezése és irányítása, marketing információs és döntéstámogató 

rendszer, disztribúció és ellátási lánc menedzsment, marketingstratégia terve-

zése és végrehajtása, marketing kontrolling, nemzetközi marketing), az általá-
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nos és speciális menedzsment tantárgyak száma és aránya viszont túlzó. A hi-

ányzó területek egy részének pótlása indokolt. Az alapozó ismeretek között 

szintre hozó marketing, illetve közgazdasági elméleti tárgy nem fedezhető fel, 

a szakmai törzsanyag érthetetlen módon számvitelt tartalmaz, és nem marke-

ting, hanem menedzsment a kötelezően választott blokk, amely tárgyaiban (pl. 

változásmenedzsment, nonprofit menedzsment, minőségmenedzsment) marke-

ting kérdések tárgyalásra sem kerülnek. A differenciált szakmai ismeretek 

blokkban is csak kevés marketing tárgy található (5 darab a 9-ből), a marke-

tingstratégia, marketingtervezés, marketing-kontrolling, médiaismeretek, mar-

keting információs és döntéstámogató rendszerek területei egyértelműen hiá-

nyoznak. A differenciált szakmai ismeretei eklektikusak, nem alkotnak egysé-

ges koncepciót. Specializáció nincs, az intézményre jellemző kutatási irányokat 

az oktatásban megjelenítő marketing tantárgyak nem fedezhetők fel. (A marke-

ting felsőoktatásban teljesen egyedi és rossz megoldás, ha nem jelennek meg 

az intézményi erősségeket felhasználó és a hallgatók piacához jól alkalmaz-

kodó szakismeretek, specializációk.) 

A tantárgyi leírások jelentős részében a kötelező irodalmak száma magas (3-5 

teljes könyv: lásd pl. kvantitatív módszerek, stratégiai menedzsment, számvitel), 

nem is várható el, hogy a hallgatók ezek mindegyikét megvásárolják és áttanul-

mányozzák. A szakirodalmak megjelenítésekor érdemesebb lenne inkább egyes 

könyvekből néhány fejezetet megjelölni.  

A tananyagok a menedzsment területén korszerűek, a marketing területén meg-

felelnek az elvárásoknak. Ugyanakkor érthetetlen pl. a termék- és márkame-

nedzsment tárgy kötelező irodalmai között a Kiss-féle marketing könyv megje-

lenítése, amikor az egyértelműen alapképzéses hallgatóknak készült. A tan-

anyagok között több esetben saját segédletek jelennek meg, amelyek azonban 

döntően néhány művön alapuló kivonatok. Helyesebb lenne a hallgatókat a 

megjelenő, korszerű szakkönyvek vásárlására ösztönözni, és ilyeneket az okta-

tóknak megírni. 

A kompetenciák tekintetében az önértékelés több esetben kereskedelem és mar-

keting szakról beszél, holott marketing mesterszakról kellene szólnia. A meg-

jelenített kompetenciákhoz rendelt tantárgyak sokszor vitathatók. (Lásd az ön-

értékelés 22. oldalán az első kompetencia tantárgyai között a szolgáltatásmar-

keting, a doktori képzéshez kapcsolódóan a termék- és márkamenedzsment stb.) 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Petruska Ildikó teljes munkaidőben foglalkoztatott egyetemi do-

cens, akinek egyéni szakmai tevékenysége megfelelő, alapvégzettsége közgaz-

dász, tanár, tudományos fokozata PhD (gazdálkodás- és szervezéstudomá-

nyok). Tudományos publikációs tevékenységét, a marketing egészére történő 

rálátását, szakmai beágyazottságát, szakmai közéleti szerepvállalását javítani 
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szükséges. Intézményi kreditterhelése magas (35 kredit). Életkorát (62 év) és 

beosztását (egyetemi docens) figyelembe véve rövidesen felmerül a nyugdíja-

zás utáni pótlásának kérdése, ami nem látszik megoldottnak.  

A 23 oktató közül 16 tantárgyfelelős, 21 fő AT (91,3 %), 1 fő AE (4,3 %), 1 fő 

V (4,4 %). Valamennyi tantárgyfelelős rendelkezik tudományos fokozattal. A 

menedzsment tárgyak felelősei és oktatói jól felkészült, a szakmát hosszabb idő 

óta magas szinten művelő szakemberek, ám ez nem mondható el a marketing 

tárgyak felelőseiről. Összesen 6 fő foglalkozik marketinggel, hárman tudomá-

nyos minősítés nélkül (ők nem tantárgyfelelősök), a három minősített oktató 

néhány tárgy tekintetében megfelel a tantárgyfelelősi feladatoknak, ám a jelen-

legi összetétel kétségessé teszi azt, hogy a tanterv KKK miatti módosítása után 

képesek lennének a tantárgyfelelősség ellátására számos más területen. A szak-

felelős mögött egy nagyon fiatal, zömében 30-40 év közötti vagy fiatalabb csa-

pat áll, akiknek marketing szakmai irányítása kétséges. Nagyon hiányzik a kö-

zépkorú, kutatásban- oktatásban tapasztalt generáció.  

Az oktatók kreditterhelése megfelelő, kielégíti a MAB előírásait, a valós óra-

terhelés meglepően alacsony, az oktatók zöménél 10 óra/hét alatti. A három 

tudományos minősítéssel rendelkező marketinges oktató közül kettő kreditter-

helése nagyon magas (Petruska Ildikó 35 kredit, Szalkai Zsuzsa 34 kredit), ami 

szintén a megfelelő szakemberek hiányára utal. A tantárgyak alapján 12 tan-

tárgy oktatójának intézményi kreditterhelése 25 kredit felett van (42,9%), egyik 

esetben sem haladja meg a 35 kredit, illetve hét tantárgy-terhelést. Az oktatói 

létszám alapján 5 fő intézményi összes kreditterhelése haladja meg a 25 kreditet 

(22,6%), akikből 2 fő marketing tantárgyfelelős. Ellentmondás húzódik az át-

lagosan magas kreditterhelés és a viszonylag alacsony óraterhelés között, amely 

5,25 óra/hét, amely elmarad a jogszabályban meghatározott 10 kontaktóra/hét 

normatívától.  

Tudományos háttér 

Az önértékelésben a képzéshez kapcsolódó kutatások kevésbé részletezettek, 

sem számuk, sem időbeni megoszlásuk nem állapítható meg. A jelzett kutatá-

sok és publikációk egy része az előző szakfelelőshöz kapcsolódik. Külön pont-

ban szerepelnek kutatócsoporthoz kapcsolódó (intézményen belüli és intéz-

ményközi) kutatások, amelyek részletezésére szintén nem került sor. A szakok 

és más BME- és nem BME-karokkal való együttműködés valószínűsíthető, de 

konkrétan nem értékelhető. 

A szakhoz kapcsolódó oktatók publikációs tevékenységének adatbázisa nem 

kellően pontos, a 15. oldalon szereplő táblázatban szereplő adatok időtávja hi-

ányzik („utóbbi években”). A cikkek száma 302, amely egy főre vetítve 13,7, 

ebből 2,4/fő nemzetközi folyóiratban, 2,4 /fő hazai idegen nyelvű folyóiratban 

jelent meg. Az idegen- és magyar nyelvű könyvek és könyvrészletek száma 
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15,3/fő, az idegen nyelvű konferencia- publikációk száma 7,3/fő. A független 

idézetek száma 26/fő. A publikációs tevékenységre jellemző, hogy abban az 

oktatói koncentráció magas. Publikációs tevékenysége alapján kiemelkedő: 

Sárközy Tamás, Ormos Mihály és Andor György.  

A képzéshez kapcsolódó menedzsment-, pénzügyi, vállalatgazdasági területe-

ken a szakmai műhelyek kutatási aktivitása nagyon jó. Ugyanez nem mondható 

el a marketingről. A szakmai kutatási tevékenység lényegében az ipari marke-

ting területén tekinthető jelentősebbnek, más marketing szakmai területeken je-

lentéktelen, illetve frissen készített PhD dolgozatokon alapul. Ezt a bemutatott 

publikációk is híven tükrözik. Évente néhány szakmai konferencián részt vesz-

nek, ám a nemzetközi kapcsolatok kialakítása az elején tart. 

Infrastrukturális feltételek 

A BME központilag, nem kari szinten menedzselt infrastrukturális feltételei ki-

elégítőek. A BME 12 db 300-600 fős előadó teremmel, 24 db 121-250 fős elő-

adóteremmel és 199 db 12-120 fős tanteremmel rendelkezik. A termek mind-

egyike táblával és vetítési felülettel ellátott, a 100 főnél nagyobb termekben 

fixen szerelt projektor is működik. Jó az internetes hálózat. Az ország egyik 

legnagyobb könyvtára a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár. A BME OMIKK-ban kü-

lön Gazdaságtudományi Olvasó működik, és a kar valamennyi szervezeti egy-

sége tanszéki könyvtárat is működtet. A megadott tananyagok elérhetők a 

könyvtárban. Az Egyetemi Tankönyv- és Jegyzetbizottság saját kiadót és köny-

vesboltot is működtet, ahol a jegyzeteken kívül szakkönyvek, nyelvkönyvek is 

beszerezhetők. 

Az oktatás levelező formájában alkalmazott megoldások kitűnőek. Követendő 

példának tekinthető a magyar felsőoktatás számára az a bevált gyakorlat, hogy 

a levelezős hallgatók pénteken és szombaton ugyanazt az előadást hallgathatják 

meg, és akár utólag interneten keresztül megtekinthetik.   

A testnevelés a szakon kritériumtárgy, amelyhez a BME Sportközpont megfe-

lelő infrastrukturális hátteret biztosít. 

Az Egyetem Karrier Irodája segítséget nyújt a hallgatók számára többek közt 

az önéletrajzírásban, a karriertervezésben, valamint az álláskeresésben. A BME 

Copy fénymásoló szalon pedig lehetőséget biztosít a nyomtatásra, fénymáso-

lásra, szkennelésre, laminálásra és spirálozásra. 

Az információáramlást szolgálja a kari HÖK honlapja, melyre folyamatosan 

információkat töltenek fel a karon történtekről, valamint a különböző pályázati 

lehetőségekről. A hallgatókkal való kapcsolattartást segíti a kari HÖK 

Facebook-oldala is. A Hallgatói Önkormányzat számos rendezvényt szervez a 

hallgatók számára, melyek főként a közösségépítést és a közösségformálást 

szolgálják. 
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A képzési létszám és kapacitás 

A szak két alkalommal indult 2008-ban 42 fővel, majd hosszú kihagyás után 

2014-ben 79 fővel. A felvételi keretszám 2014-ben 108 fő volt, a felvett hallgatók 

keretszám-kihasználása 73,1%-os, viszonylag magasnak értékelhető. A tárgyi 

feltételek megfelelnek a keretszámnak, viszont a személyi feltételek szűkösek.  

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A levelező képzés körülményei között egyértelműen az előadások dominálnak 

(26 tantárgyból 24 esetében kizárólag előadás, 2 esetben projektfeladat és dip-

lomatervezés, gyakorlat), szemináriumok nincsenek. Önálló és csoportfelada-

tok kiadására sor kerül, az egyéni konzultációs lehetőség megoldott.  

A hallgatók a tanulmányaik során idegen nyelvű anyagokat a projekttervezés 

tárgy keretei között dolgoznak fel. A levelező képzés sajátosságainak megfele-

lően külföldi részképzésekről nem tudtak beszámolni. Hasonló okok miatt a 

tudományos diákköri tevékenység sem jelentős. A számonkérés módszere dön-

tően írásbeli forma. A tanulás és felkészülést segíti az előadások videofelvétel-

ről való visszanézhetősége, illetve a felajánlott konzultációk rendszere. A hall-

gatók idegen nyelvi órák felvételére jogosultak, illetve más szakokra áthallgat-

hatnak, amelyet viszont a pénteki és szombati oktatási időrend akadályoz.  

Értékelés és ellenőrzés 

A tantárgyak közül 20 kollokviummal, 5 gyakorlati jeggyel zárul. A tantárgyak 

félévi eloszlása viszonylag egyenletes, ez érvényes a kollokviumokra is (1. 

félév 5 kollokvium, 2. félév 4 kollokvium, 3. félév 5 kollokvium, 4. félév 6 

kollokvium). A legutóbbi tanterv-fejlesztés során két szigorlat is bekerült a tan-

tervbe: menedzsment, illetve marketing szigorlatok, amelyek a záróvizsga előtt 

vannak. Kérdéses, hogy célszerű-e egy adott tananyagot háromszor megkér-

dezni, hiszen a tárgyak vizsgáin és a szigorlatokon túl éppen e két kérdéskörből 

a záróvizsgán szóbeliznek a hallgatók. A kollokviumok döntően írásbeliek. 

A levelező képzésben résztvevő hallgatók döntő része munkahellyel rendelkezik, 

ahol vállalati gyakorlati ismereteket szerez, amely az oktatást is segíti. A szakon 

önálló szakmai gyakorlat nincs. A záróvizsgára bocsátás feltétele az abszolutó-

rium megszerzése és a diplomadolgozat benyújtása. A diplomakészítésnek jól ki-

alakított rendszere van a NEPTUN keretében, amely jól dokumentálja a folya-

matot a téma- és címválasztástól a diplomavédésig. A védésre benyújtott dolgo-

zatokat két bíráló értékeli, mindkettő belső (egyikük a konzulens). A záróvizsga-

bizottság háromtagú, kizárólag belső oktatókból áll. Ez a rendszer nehezíti a 

külső, részben vállalati visszacsatolás érvényesülését, indokolt lenne legalább a 

bizottságba minimum egy külső tagot meghívni. A belső bizottsági elnök, illetve 

tagok a képzéshez kapcsolódnak, így a visszacsatolás biztosítottnak tekinthető.  
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A diplomadolgozati témaválasztás online módszerrel történik, a konzulensek 

által meghirdetett témák választhatók, a végleges cím kialakítása során van 

mód a vállalati szempontok figyelembevételére. A levelező hallgatók vállalati 

témái befogadhatóak. A szak esetében eddig egy alkalommal került sor téma-

választásra, 2009-ben: ez viszonylag kiegyenlített volt, a fogyasztói magatar-

tás, a marketingstratégia, a kapcsolati marketing, a kisvállalati marketing, a 

marketingkommunikáció, a marketingkutatás, a piac- és környezetelemzés, a 

termék- és márkapolitika körében a témánkénti dolgozatok száma 1-3 között 

mozgott. Nem tekinthető megoldottnak az, hogy az oktatók csak maximum 15-

20 dolgozattal foglalkozzanak. Átmenetileg előfordulhat, hogy az egyébként is 

magas 20hallgató/oktató maximum e fölé kerül a túlcsúszó hallgatók miatt. A 

megtekintett dolgozatok statisztikai elemzései még a jeles esetében sem léptek 

túl a gyakorisági számításokon. Összetettebb statisztikai elemzéseket a bemu-

tatott dolgozatok nem tartalmaztak. A szakdolgozatok értékelését a témavezető 

és egy belső munkatárs végzi. A külső értékelés teljes mértékben hiányzik.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A marketing mesterszak eddig két alkalommal indult, először 2008-ban, má-

sodszor 2014-ben, így csak egy végzett évfolyam kibocsátására került sor. A 

2008-ban indult évfolyam létszáma 42 fő volt, 4 fő nem iratkozott be, 16 fő 

szerzett diplomát (42,1%). A lemorzsolódás döntő része (50%) tanulmányi 

okokból, 11 fő (44,5%) passzív félév miatt nem folytatta tanulmányait. A ta-

nulmányok későbbi folytatásának jelentős akadálya a ciklikus indítás. A 2014-

ben indult évfolyam induló létszáma 75 fő (79-4 fő), amelyből a lemorzsolódás 

18 fő (10 fő passzív félév, 8 fő saját kérésre elbocsátva), 24%. 

A végzett hallgatók közül eddig PhD képzésre nem került hallgató (nem áll 

rendelkezésre adat), amelyet a levelező képzés is akadályoz. Hosszabb távon 

viszont fontos lehet a levelező PhD képzésre történő bemenet, így az arra való 

felkészítés is felértékelődhet. Az elért információk szerint az ez irányú felké-

szítés további erősítést igényel, mind az elméleti, mind a módszertani megala-

pozás hiányosnak tekinthető. 

A tanszéken viszonylag nagy hagyományai vannak a TDK munkának, viszont 

a szak speciális indítási szakaszossága miatt annak jelentősége még nem ítél-

hető meg. 

A végzett hallgatók száma alacsony (16 fő), akik mind munkahellyel rendel-

keztek, így az elhelyezkedés sikeressége, illetve munkaerőpiaci beválása egy-

értelműen nem ítélhető meg. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakot az Üzleti Tudományok Intézet Menedzsment és Vállalat-gazdaságtan 
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Tanszéke irányítja, amelyen belül dolgoznak a marketing oktatók. A szak tan-

terve az elmúlt időszakban nem változott, személyi összetétele is stabil volt. A 

szakfelelős lényegében tanácsadói szerepet tölt be a szak tantervének és tan-

anyagainak változtatása során. Nem tagja a Kari Tanácsnak, a szakot érintő elő-

terjesztésekkel kapcsolatban véleményezési joga van. A döntéseket az illetékes 

Kari Tanács hozza meg. Az üzleti képzések egy jelentős része ehhez az intézet-

hez kapcsolódik, így a belső irányítás az együttműködés feltételeit biztosítja. 

A hallgatókat érintő szabályzatok a törvényi előírások figyelembe vételével, az 

intézményi sajátosságoknak megfelelően kerültek kidolgozásra. A hallgatók 

többsége nem ismeri a szabályzatokban foglaltakat (kivételt képez ez alól a Ta-

nulmányi és Vizsga Szabályzat, valamint a Térítési és Juttatási Szabályzat), így 

általában a Hallgatói Önkormányzathoz fordulnak a felmerülő kérdéseikkel.  

A Hallgatói Önkormányzat komoly szerepet vállal az intézmény működésében 

és a döntéshozatalban. A törvényi előírásnál magasabb létszámmal (szavazati 

jogú tagok egyharmada) vannak jelen a kar legfőbb döntéshozó szervében, a 

Kari Tanácsban. 

A kapcsolat a kar vezetése és a Hallgatói Önkormányzat kari vezetése között 

kiváló, mindkét fél érdekelt és motivált abban, hogy a hallgatók igényeit és vé-

leményeit figyelembe vegyék. A hallgatói beszélgetésen pozitívumként emel-

ték ki a résztvevők, hogy oktatóik rendkívül hallgatóbarátok és segítőkészek. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A BME-n a minőségbiztosítási folyamatok szabályozottsága magas színvonalú. 

A hallgatói életpályák nyomon követése, a DPR rendszerének működtetése ma-

gas színvonalon valósul meg.  

A szakkal kapcsolatosan MAB észrevételek nem fogalmazódtak meg, ennek 

következtében intézkedésekre sem volt szükség. 

Új tudományos eredmények beépítése a tananyagfejlesztésbe az oktató fel-

adata, különösebb szabályozása ennek nincs. 

A kar a TQM minőségmenedzsment rendszert, a kulcsfolyamatok fejlesztésé-

ben a PDCA elvet követi. A minőségbiztosítás rendszerében szakspecifikus ele-

mek nincsenek. A karon Minőségfejlesztési Bizottság működik. 

Az oktatók kinevezésének jól meghatározott elvei és szabályai vannak, ame-

lyek kellően támogatják az oktatók hatékony kiválasztását.  

A minőségbiztosítási rendszerben két nagyobb rész működik: az Oktatás Hall-

gatói Véleményezése (OHV), illetve a DPR. Az OHV a NEPTUN rendszerbe 

integrált, a kitöltés önkéntes, szóbeli információ szerint 30-40%-os. A rendszer 

nem szakspecifikus, másrészt a képzés kis létszáma, a 2011-es végzési időpont 

miatt sem lehet elég informatív.  Az alkalmazott kérdőív az oktatóra (előadóra, 

gyakorlatvezetőre) terjed ki, a tananyagra, illetve az oktatásszervezésre nem. Az 
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OHV eredményei a tanszéki szinti önelszámolásig visszacsatolást biztosítanak, 

viszont az egyéni ösztönzésig nem vezethetők vissza. A vállalati visszajelzések, 

illetve a vállalati visszacsatolás rendszere a legkevésbé fejlett és koordinált. 

A bemeneti oldalon motivációs felvételi elbeszélgetés van, kimeneti más fel-

mérés, illetve oktatói elégedettség-vizsgálat nem működik.  

A szak iránti érdeklődés növekvő, így az érdeklődés csökkenésének okaira irá-

nyuló felmérés nem releváns.  

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A szak C-SWOT elemzése egyenetlen, 3 korlátot, 14 erősséget, 7 gyengeséget, 

8 lehetőséget, illetve 4 veszélyt tartalmaz. A figyelembe vett területek az oktatás 

szűk vonatkozásait fedik le, viszont a tágabb infrastruktúrára vagy a hallgatói 

szolgáltatásokra nem terjednek ki. Nincs az értékelésnek jól követhető struktú-

rája, eklektikusnak tűnik. A korlátok között megjelenő demográfiai hatások 

nem feltétlenül hatnak a BME-re, mivel a hallgatók szívesen mozdulnak a nagy, 

neves intézmények irányába. Az erősségek között jelenik meg a menedzsment 

tantárgyak nagy száma, holott pontosan ez teszi sebezhetővé a képzést. A leg-

fontosabb gyengeség az oktatók alacsony száma, illetve az, hogy kevés a foko-

zattal rendelkező oktató, a gyenge publikációs tevékenység megemlítésre sem 

került A lehetőségek között fel sem merül a nappali képzés indítása. A veszélyek 

kapcsán szintén a makroszintű társadalmi folyamatok egyoldalú kiemelése fe-

dezhető fel. Több területen belső ellenmondások találhatóak, lehetőségek közt 

szerepelnek gyengeségek (pl. nemzetközi konferenciákon való erősebb jelenlét, 

adatokra alapozott tantárgyi minőségfejlesztés).  

Összefoglalva: 

 A marketing mesterszak jelenlegi tanterve nem elégíti ki a szak KKK-ban 

megfogalmazottakat, a jelenlegi formájában a vezetés és szervezés és az 

MBA mesterszak egy – marketinggel dúsított –változatának tekinthető.  

 A szak tanterve specializációt nem tartalmaz, nem épít a BME potenciális 

sajátosságaira. 

 A szakfelelős szakmai-kutatási-irányítási értelemben nem felel meg a kri-

tériumoknak, miközben a saját szűkebb szakterületén a felkészültsége jó-

nak mondható. 

 A marketing oktatói stáb kicsi, minősítettsége alacsony, sem egyetemi ta-

nárt, sem habilitált egyetemi docenst nem foglal magában, a marketing 

mesterszak működtetéséhez szükséges széles tantárgyi lefedés a munkás-

ságukban nem fedezhető fel. Az oktatók koreloszlása nem jó, a szakfelelős 
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utánpótlása belső személyi erőforrásokból nehezen képzelhető el. 

 A BME sajátosságainak megfelelően a technikai feltételek, a menedzs-

ment-, pénzügyi szakterületek oktatása, kutatása kiválóak. 

 A szak jelentkezési adatai jók. A lemorzsolódás azonban magas, de az is 

igaz, hogy csupán egyetlen végzett évfolyam adataira lehet támaszkodni.  

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Mindenképpen át kellene alakítani a szak tantervét, amelynek keretében el 

kell érni a KKK-nak való megfelelést, és célszerű az intézményi kutatáso-

kat, az intézmény piacát kiszolgáló specializáció elindítása. 

2. Biztosítani kell a szak megfelelő vezetését egy, a kutatást és oktatást, a 

marketing tudományát egészében átlátó szakfelelős kinevezésével; el kel-

lene érni, hogy javuljon az oktatók életkori és szakmai összetétele.  

3. A szak humán erőforrás helyzetének értékelése, intézkedési terv készítése, 

különös tekintettel a marketing oktatókra. 

4. El kellene indítani a szakot nappali tagozaton – a személyi feltételek bizto-

sítása esetén – annak érdekében, hogy a „gyermekbetegségek” kiderüljenek, 

és megfelelő módon legyen lehetőség a gyakorlati, szemináriumi feladatok 

kialakítására, tesztelésére, s a levelező képzésben való bevezetésére.  

5. A záróvizsgák és a szakdolgozat-értékelések esetében be kellene vonni 

külsős kollégákat, mert a külvilág, a piac kontrollja elengedhetetlen. 
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Edutus Főiskola 

Budapest 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

marketing 

mesterképzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2009/7/XII/51. 

(a Modern Üzleti Tudományok 

Főiskoláján)  

Budapesti képzés nem támogató  

MAB határozata: 2009/7/XII/52. 

(a Modern Üzleti Tudományok 

Főiskoláján)  

2016/1/VII/3/42. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő 

(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 a tantárgyakhoz kapcsolódó szakirodalmak korszerűsége, folyamatos 

tananyagfrissítés szükségessége, 

 az oktatók publikációs tevékenysége, elsősorban a nagy óraterhelésű ve-

zető oktatóké, 

 alacsony és csökkenő hallgatói létszám. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját. 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

Az Edutus Főiskolán a marketing mesterszak 2010 óta szerepel a képzési kíná-

latban, részidejű levelező formában, kezdetben a tatabányai székhelyen és a bu-

dapesti telephelyen, 2012 szeptembere óta csak a budapesti telephelyen.  

A szak tanterve megfelel a KKK-nak, a szakma protokolljának, a MAB elvárá-

sainak. A 4 félév teljesítése során az előírt 120 kredit megszerzésére kerül sor, 

400 óra a képzési terhelés.  

Az elvárt kompetenciák elsajátítása a vizsgált dokumentumok alapján teljesül. 

A tananyagok meglehetősen korszerűek, a tantárgyleírásokat áttekintve mégis 

javasolható a folyamatos frissítés.  

Sikeresen törekednek a főiskola oktatói saját fejlesztésű anyagok készítésére is, 

többek között a kor új csatornáinak, módszereinek felhasználásával. 
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Személyi feltételek 

A szakfelelős, Kandikó József szakmai megfelelősége, szakmai teljesítménye 

országos szakmai elismertségnek örvend. A szakfelelős nem tesz eleget a 

MAB előírásának, amely szerint „a szakfelelős a szakindítás időpontjától szá-

mítva egy képzési ciklus befejezéséig 70. életévét nem tölti be.” 

A szak oktatói köre meglehetősen szűk: a képzés 21 tantárgyát 17 oktató ok-

tatja, jelentős részt az idősebb generáció tagjai képviselnek. A szak öt vezető 

oktatóra épül. A kreditfelelősség és az óraterhelés jelentős része a több kurzust 

oktató szakfelelős vállán nyugszik, esetleges kiesése komoly helyettesítési gon-

dokat okozhat. Feltűnő a 3 tantárgy oktatásába bevont, tudományos fokozattal 

nem rendelkező gazdasági tanár magas óraterhelése.  

A tárgyfelelős oktatók szakmai láthatósága megfelelő, bár elsősorban publiká-

ciókkal ez még fejlesztésre szorul. A fiatalabb generáció tagjainak fejlődésének 

segítése fontos, azért, hogy idővel átvehessék a tapasztaltabb kollégák helyét. 

Az oktatói kör szakmai kompetenciája bizonyítottnak tűnik, megfelelő az 

AT/AE/V oktatók aránya. 

Tudományos háttér 

A tapasztaltabb oktatók esetében a tudományos kutatások eredményei látha-

tóak, friss publikációk azonban mérsékelt számban vannak. Az oktatók többsé-

génél háttérbe szorul a tudományos tevékenység, a publikációs aktivitás sem 

feltétlenül éri el a szükséges mértéket, más oktatók az elvárt mértékű tudomá-

nyos tevékenységet felmutatják. 

A tanszék oktatói közül többen az MTA különféle al- és szakbizottságainak 

tagjai, szakmai kapcsolatot több hazai és külföldi egyetemmel, főiskolával tar-

tanak fenn. Kifejezetten kutatói műhelyt, meghatározott témákra szervezett ku-

tatócsoportokat kevéssé működtet a főiskola, egy ilyen műhelyt (HÉLIA) ne-

vesítenek. 

Infrastrukturális feltételek 

A budapesti helyszín néhány év alatt több költözésen esett át. Szembetűnő a 

zsúfoltság. Kritikusnak az oktatók elhelyezését lehet értékelni, a zsúfolt szobák 

kevéssé alkalmasak a szakmai konzultációkra, beszélgetésekre, órai felkészü-

lésre, bár ez a levelező képzés időpontja miatt vélelmezhetően kevésbé problé-

más. A rendelkezésre álló irodák és tantermek jól felszereltek, itt is megtalál-

hatók a webináriumi berendezések. Szükség esetén lehetőség van az épületben 

lévő, más szervezetekhez tartozó termek használatára, például az Auditorium 

Maximum bérlésére. A budapesti hallgatóknak hozzáférésük van az azonos 

épületben levő Általános Vállalkozási Főiskola (ÁVF) 40 ezer kötetes könyv-

árához, ahol az Edutus 2000, a képzéshez szükséges könyvet helyezett el. A 
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könyvtár állománya továbbfejlesztésre szorul, még akkor is, ha (az IBS-be be-

olvadt, és e képzési helyszínen a képzést kifuttató) ÁVF könyvtárát a jövőben 

is használhatják. A hallgatók véleménye szerint a nyitvatartási rend megnehe-

zíti a könyvtár igénybevételét még a nappali tagozatos hallgatók számára is. 

Számos tankönyv, példatár e-book formában érhető el. 

A hallgatók véleménye szerint a budapesti helyszínen a számítógépek lassúak 

és elavultak. (2009-ben a MAB éppen az infrastruktúra, a korszerű számítógé-

pes háttér bemutatásának hiánya miatt nem támogatta a képzés indítását Buda-

pesten, a képzés azonban indítási engedélyt kapott.) Bizonyos szakmaspecifi-

kus szoftverek elérhetőségét hiányolták a végzett és a tudásuk gyakorlati hasz-

nosíthatóságának tapasztalatával rendelkező hallgatók. Különösen a más intéz-

ményből átjött hallgatók hangsúlyozták a főiskolának azt az előnyét, hogy az 

ügyintézés hallgatóbarát. 

Rendelkezésre áll még az Edutus Rendezvényközpont Falk Miksa utcai épülete 

szakmai események megtartására.  

A képzési létszám és kapacitás 

Tatabányán csak egy ízben, 2010-ben indult levelező képzés 8 hallgatóval, 

noha a képzési kapacitásuk évente 50 felvehető hallgató teljes- és részidejű kép-

zésben is. Budapesten is ugyanekkora képzési kapacitás áll rendelkezésre, a 

képzés minden évben indult, de a felvettek száma évről évre csökkent (26, 22, 

20, 14). Emiatt a teljes bent lévő aktív létszám a második tanév után csökkenni 

kezdett.  

A vizsgált időszak alatt jellemzően nem tudta a főiskola a felvételi keretét be-

tölteni, folyamatos volt az összes jelentkezések és az első helyes jelentkezések 

számának csökkenése is. A felvett hallgatóknak körülbelül csak a fele volt az 

Edutus (MÜTF, illetve a jogelőd HJF) korábbi hallgatója.  

Elgondolkodtató az alacsony hallgatói létszám, mert így a képzés nem lehet 

igazából gazdaságos.  

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A kurzusok tervezése, megvalósítása illeszkedik a szakmai sztenderdekhez, 

nagyrészt jól strukturált a tudásátadás az előadások és gyakorlatok tekintetében. 

Kevéssé észrevehető a tanterv áttekintése kapcsán a képzés speciális fókusza, 

amiért ezt a képzést érdemes választani.  

Viszonylag kicsi, kb. 20 fős csoportok alkotják a szakon tanulók közösségét, 

így az oktatás jellege akkor is inkább interaktív, ha egyébként előadásról van 

szó. A kis csoportlétszámok akár az egyéni fejlesztéseket is lehetővé teszik. 
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Saját fejlesztésű esettanulmány kötet segíti a problémamegoldó képesség fej-

lesztését. Meglehetősen sok új, a mai korra reagáló oktatási módszert, feladat-

sort dolgoztak ki a főiskola munkatársai. A webinárium elsősorban a távolság 

és az idő problémájából adódó megoldási lehetőséget célozza a levelező kép-

zésben részt vevő hallgatók esetében, ennek segítségével vizsgára való készü-

léskor is újranézhetők előadások. Különféle tárgyak keretében e-book segíti a 

tanulást, az oktatásban sor kerül a blogírástól a gamification alkalmazásáig sok-

féle figyelemfelkeltő, korszerű eljárásra, a feladatok megoldására. 

Értékelés és ellenőrzés 

Az egyes tárgyak félévenkénti megoszlása, azok számonkérési rendszere meg-

felelő. Főképp az alapozó tárgyak esetén sok azonban a 3 kredites tárgy, amit 

nem feltétlenül célszerű megtartani. 

A folyamatos felkészülésre, az évközi előrehaladásra való motiválás céljából 

sok tantárgynál vannak házi feladatok és időközi mérések, ami különösen fon-

tos a levelező képzési formánál, ahol a hallgatókkal való személyes találkozás 

lehetőségei korlátozottak. Gyakran nehéz a hallgatókat önálló, egyedi és valódi 

munkára késztetni, elkerülni az internetről letöltött idegen anyagok beadását.  

A diplomamunka követelményei megfelelő módon transzparensek a hallgatók 

számára. A diplomakonzultáció-sorozat beindítása előtt az oktatók tanszéki ér-

tekezleten vagy megbeszélés formájában frissítik fel a követelményeket. Ezek-

ről a hallgatók a Neptun rendszeren keresztül is értesülnek.  

A záróvizsgák formai követelményeit a főiskolai TVSZ és a szakindítási anyag 

tartalmazza. A záróvizsgára bocsátás feltételei a szak KKK-ban előírt és a tan-

tervben meghatározott kreditek teljesítése, valamint a mester-diplomamunka 

határidőre való beadása. A záróvizsga két részből áll: komplex írásbeli záró-

vizsga a szakmai törzstárgyak és a differenciált szakmai tárgyak ismeretkörei-

ből, valamint a mester-diplomamunka megvédése. A komplex írásbeli záró-

vizsga témáját, feladatait a szakfelelős állítja össze, azokat megvitatja az érin-

tett szaktárgyak oktatóival. A záróvizsga bizottság egyik tagja általában a szak-

felelős, a másik tag valamelyik szaktárgy oktatója.  

A komplex írásbeli záróvizsga eredményei egyre gyengébbek, ami az önérté-

kelés szerint a hallgatók gyenge alaptudásával magyarázható.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A jelentkezés az első két évben elég jónak volt mondható, de 2012-ben mind 

az összes jelentkezői szám, mind az első helyen jelentkezők száma csökkent. 

Budapesten a 2010 és 2012 között összesen felvett 68 hallgató közül 2014 nya-

ráig 46 fő (67,6 %), a felvettek kétharmada szerzett diplomát, Tatabányán a 

2010-ben felvett 8 hallgatóból 1 kimaradt, 7 diplomát szerzett 2012-ben. A leg-

utóbbi hallgatói értékelések alacsony pontszámai és szöveges minősítései arra 
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engednek következtetni, hogy a hallgatók nem mérik fel képességeiket és ka-

pacitásaikat, vagy könnyebbnek gondolták a követelmények teljesítését.  

A hallgatók PhD képzésre való felkészítése kevéssé forszírozott, bár a hallgatók 

kb. 15-20 %-a tervezi – az önértékelés szerint – a mesterképzés után a PhD 

képzés elkezdését 1-3 éven belül (többnyire levelező képzésben). 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakért a Kereskedelem és Marketing Tanszék oktatói gárdája felelős, az ok-

tatók intenzív kapcsolatot a tanszéken belül építenek ki, de együttműködésre 

nyitottak más tanszékek oktatói, kutatói irányába is. A szak felelőse a főiskola 

korábbi rektora, a marketing szakma elismert vezéregyénisége, aki a szakot 

érintő oktatási kérdésekben megfelelő önállósággal képviseli a képzés színvo-

nalas megvalósítását. A szak oktatóival folyamatos munkakapcsolata van, a fél-

évek elején a tantárgyi tanmeneteket, a félév végén a tárgyfelelősi jelentéseket 

rendre megkapja. Felmerülő kérdések esetén közvetlen konzultációs lehetősé-

gei vannak. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A főiskolán a minőségirányítási tevékenységet intézményi szinten szervezik, 

minden szakra egységesen alkalmazzák. A Minőségirányítási Bizottság, a Sze-

nátus állandó bizottsága, melynek feladatait ügyrendje részletesen szabályozza. 

Operatív feladatok ellátását a Minőségirányítási Iroda végzi. A Kereskedelem 

és Marketing Tanszék a főiskola más szervezeti egységeihez hasonlóan éves 

önértékeléseket és minőségfejlesztési programokat készít. A hallgatói megkér-

dezések is rendszeresek, így nem csupán oktatói, hanem hallgatói elégedettsé-

get is monitorizálnak.  

A marketing mesterszakon végzettek véleményéről 2013-től évente készül ku-

tatás, miután a főiskola a DPR-t 2010-ben bevezette. A megkérdezések alapján 

– bár a visszajelzések száma minimális – a hallgatók pozitívan értékelték a ka-

pott elméleti képzés színvonalát, az oktatók segítőkészségét. A főiskolán vég-

zett hallgatók alapvetően elégedettek a képzéssel, munkájukat elsősorban a kkv 

szektorban találják meg.  

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

Az önértékelés kritikus, de reális képet rajzolt a marketing mesterszaknak a fő-

iskolán történő működtetésével kapcsolatosan. A külső feltételek nevesítésével 

egyetértve kiemelhető, hogy az önértékelés készítői széleskörű rálátással ren-

delkeznek a mai szakmai világra. Különösen fontos annak a megállapítása, 
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hogy a mesterképzés Magyarországon elsősorban az egyetemekhez kötődik, fő-

iskola által indított mesterképzésre kevesebben jelentkeznek, és a felkészültsé-

gük színvonala is alacsonyabb. Az erősségek esetében a kis létszám miatti in-

teraktivitást, a digitális és online elérhető tananyagok segítő hatását emelték ki. 

Gyengeség az oktatók hazai és nemzetközi mérsékelt láthatósága, az Edutus 

név korlátozott ismertsége. Az oktatási terhelés miatt a kutatómunka szerény, 

kimerül gyakorlatilag a tananyag fejlesztésében, digitális tananyagok összeál-

lításában és a pályázatokhoz kapcsolódó részmunkák elkészítésében. Fejlesz-

tési lehetőségek találhatók az órákra való otthoni felkészülésre kiadott feladatok 

olyan formában való meghatározásában, ami a hallgatókat előzetes időbefekte-

tésre motiválja. Veszélyeket fogalmaztak meg az önértékelésben az alacsony 

hallgatói létszám miatt, a képzés így gazdaságilag fenntarthatatlanná válhat. 

Kitörési pontokat is megfogalmaztak: egyrészt javítani kell a szak kommuniká-

cióját, a jó példákat, eredményeket akár a honlapon is közzé lehet tenni, más-

részt célszerű lenne kialakítani a vállalatra specializált képzés kereteit, és egy-

egy nagyvállalatnak vállalatorientált, akár ún. „in-company” tréning formában 

is értékesíteni a képzést.  

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Életkori korlát miatt új szakfelelős megnevezése szükséges. 

2. A szak működése a jelen hallgatói létszámok mellett elgondolkodtató, fon-

tos lenne a szak sajátosságait kialakítani, azokat megfelelően kiemelve 

kommunikálni a felvételizőknek. A hallgatói létszám növelése nem egy-

szerű feladat Budapesten az éles versenyhelyzetben, de talán meg lehet 

találni azt a réspiacot, ami sikerre vihető.  

3. Az oktatói kar leterheltsége összességében meglehetősen komoly mértékű, 

ami a tudományos kutatások, publikációk teljesítését megakadályozza, pe-

dig az a szak elismertetését fokozná. Fel kell készülni a generációváltásra 

is, ehhez a szak oktatói összetételének végiggondolása szükséges. 

4. Ajánlatos lenne az Edutus név intenzívebb megismertetésére fókuszálni, 

ez a szak vonzerejére pozitív hatású lenne. 

5. Az oktatói fizetések (a béremelés elmaradása) megnehezítik a minősített 

oktatói utánpótlást, pedig a generációváltásra készülni kellene. 
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Edutus Főiskola 

Székelyudvarhely, Románia 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

marketing 

mesterképzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2010/6/VII/20. 

(a Modern Üzleti Tudományok 

Főiskoláján) 

2016/1/VII/3/55. sz. MAB határozat 

NA (NEM AKKREDITÁLT) 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A marketing mesterszakon az Edutus Főiskola 2010-14 között magyar nyelvű 

részidejű, levelező munkarendű képzést folytatott a tatabányai székhelyén kí-

vül, Székelyudvarhelyen, az Edutus Főiskola Székelyudvarhelyi Képzési Köz-

pontjában (MÜTF Oktatási Központ).  

A tanterv megfelelt a KKK-nak, a szakma protokolljának, a MAB elvárásainak. 

A székhelyen kívüli képzés az Edutus Főiskola magyarországi képzésének le-

képezése volt.  

Személyi feltételek 

A szakfelelős Kandikó József. A tantárgyfelelősök is ugyanazok voltak, mint a 

budapesti marketing mesterképzésé. A kis óraszámú, többnyire specifikus és új 

tantárgyak esetében a magyarországi oktatók koncentrált formában, egy félév-

ben 2-3 kiutazással tartották meg az órákat. A tárgyak többsége a székelyud-

varhelyi kihelyezett képzésben helyi, megbízásos státusú oktatók bevonásával 

zajlott. Ők biztosították azt is, hogy az egyes tárgyak esetében a szakma romá-

niai specifikumai is bemutatásra kerüljenek. 

Tudományos háttér 

A képzés tudományos hátterét a magyarországi intézmény tudományos tevé-

kenysége biztosította.  

Infrastrukturális feltételek 

A képzési feltételek jó színvonalon biztosítottak voltak. A MÜTF Oktatási 

Központ a Székelyudvarhelyért Alapítvány tulajdonában levő modern, 7 éves 

ingatlanban működik. 
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2. A képzési folyamat eredményeinek értékelése 

A képzési létszám és kapacitás, a képzés eredményessége 

Az Edutus Főiskola székhelyen kívüli, székelyudvarhelyi képzésének kereté-

ben a marketing mesterszak mindössze kétszer: 2010-ben és 2011-ben indult 

részidejű, levelező képzésben. A tervezett felvételi keretszám mindkét évben 

40 volt. A szakra összesen 51 fő jelentkezett (2010:26; 2011:25), közülük 13 

kapott diplomát (2012:6; 2013:6; 2014:1). A követelmények magasnak érzékelt 

szintje miatt viszonylag komoly lemorzsolódási arány alakult ki, emiatt a har-

madik évfolyam meghirdetésére már nem is került sor. 

A tervezett és jóváhagyott képzési kapacitásokat a főiskola nem tudta kihasz-

nálni. Ennek egyik oka, hogy a szakindítást megelőző három éven keresztül egy 

szakirányú továbbképzés lefölözte a piacot. Létszámkorlátozó tényező volt 

még – az amúgy is szűk demográfiai kapacitás mellett –, hogy az ekvivalencia 

eljárás során a román oktatásügy a MÜTF korábbi (négyéves képzés után ki-

adott) főiskolai diplomáját egyetemi diplomának fogadta el. (Akkor ugyanis 

még nem a bolognai rendszerben működött a romániai képzés, főiskolai képzési 

szint nem volt a szomszédos országban, így a négyéves képzéssel már lehetett 

egyetemi oklevelet szerezni.) 

3. A szak összefoglaló értékelése 

A romániai üzleti oktatásnál magasabb színvonalú, modernebb tananyagokra 

épülő és erősen gyakorlatorientált oktatást széleskörű helyi vállalati és intéz-

ményi támogatásokkal segítette a képzési központ helyi vezetésének kapcsolat-

rendszere. A képzés pozitív fogadtatásához komoly helyi vállalkozássegítő 

szakmai munkájuk is nagyban hozzájárult.  

A képzésnek figyelemre méltó hozzáadott értékét jelentette, hogy az évközi 

egyéni dolgozatok, kisebb kutatások és a diplomamunkák is helyi témákkal 

foglalkoztak. A magyarországi oktatók konzultációs támogatása révén pedig 

több esetben tudástranszfer valósult meg, amelynek eredményei a helyi gazda-

sági fejlődésben, üzleti életben láthatóvá váltak. A képzés eredményeként lét-

rejött üzleti kultúra-fejlődés hatása a napi gyakorlati életben ma is érzékelhető. 

Minthogy a képzés megszűnt, és a szak indítását az intézmény a jövőben sem 

tervezi, az akkreditációs eljárás lefolytatása okafogyottá vált. 
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Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

marketing 

mesterképzési szak 

beszerzés-értékesítés;  

non-business (társadalmi) marketing  

specializációk 

 

szakindítási MAB határozat: 

2007/8/XII/3/63. 

2016/1/VII/3/43. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre,  

a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

 történő benyújtása mellett és 

2017 szeptemberében indítandó követő  

(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka: 

 Magas azoknak a tantárgyfelelősöknek a száma, 10/23, 43,5%, akiknek 

tantárgyfelelősi kreditszáma meghaladja a 25 kreditértéket. 

 alacsony és csökkenő hallgatói létszám 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A marketing mesterszakon teljes idejű és részidejű, levelező képzés folyik a 

Miskolci Egyetemen, magyar nyelven. A kezdeti tapasztalatok alapján a tan-

tervben két változás következett be: bővült a választható tárgyak kínálata, to-

vábbá 2013-tól a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelően a korábbi háromból 

két specializáció összevonásra került, ezzel egy üzleti piacokra koncentráló be-

szerzés-értékesítés specializáció, és egy, a non-business területeket felölelő spe-

cializáció között választhatnak a hallgatók. Mindkét specializáció témakörét és 

tartalmát tekintve időszerű és releváns ismereteket közvetít. 

Mind az alapozó, mind a specializációs és a szabadon választható tárgyak ese-

tében a tantárgyak összes kreditértéke meghaladja az előírt minimumot, és biz-

tosítják a KKK-nak, valamint a MAB elvárásainak való megfelelést. 2/3 az el-

méleti, 1/3 a gyakorlati órák számának az aránya, ami a KKK-nak való megfe-

lelést biztosítja. Az alapozó tárgyak kreditszáma 24 (elvárt: 20-25), a szakmai 
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törzstárgyaké 45 (elvárt: 30-45), a differenciált anyaghoz rendelt 30 kreditet 

rendeltek (elvárt: 30-45), a diplomadolgozat kreditértéke 15, a választható tár-

gyak összes kreditértéke 6. 

A tantárgyi tematikák korszerűek, a diszciplína releváns ismereteit tartalmaz-

zák, az egyes tantárgyak kötelező és ajánlott irodalmai szintén, ezt elősegíti az 

oktatók tudományos és publikációs tevékenysége. A külföldi irodalom aránya 

megfelelő. A tananyag folyamatos fejlesztését segíti, hogy a karon jelentős a 

saját fejlesztésű tananyagok száma, nagyobb részük idegen nyelvű. Az egyes 

tantárgyakhoz rendelt kötelező és ajánlott irodalom aktuális, az adott terület 

legfrissebb forrásait tartalmazza. A külföldi javasolt vagy kötelező szakiroda-

lom is kellően friss, biztosítva ezzel a naprakész ismereteket. A szakmai tárgyak 

oktatói szakmai-gyakorlati tapasztalataik alapján folyamatosan fejlesztik tan-

tárgyaikat. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Piskóti István CSc a hazai marketingoktatás egyik meghatározó 

képviselője, Széchenyi István ösztöndíjas (2004-2006), több mint 30 éves ok-

tatói tapasztalattal rendelkezik, a Miskolci Egyetem marketing oktatásának 

kezdettől fogva szakmai irányítója, vezetője. Számos tárgy oktatója. Kutatási, 

publikációs és oktatásszervezési tevékenysége magas szintű. Két OTKA kuta-

tást, a HEFOP projekt pályázat kereskedelem-marketing alprogramját, egy 

TÁMOP program innováció- és új termék marketing alprogramját vezette. Az 

MTA osztályközi Marketing Bizottságának tagjaként két cikluson keresztül az 

Elméleti Albizottság elnöki tisztét töltötte be. Gyakorlati felkészültségét bizo-

nyítja, hogy számos vállalati K+F megbízásokat nyert el és valósított meg. 

Doktori iskolai aktivitását jelzi, hogy 9 végzett PhD hallgató témavezetője volt. 

Számos szakkönyv és tudományos cikk szerzője, a régió- és településmarketing 

egyik legelismertebb hazai képviselője. A specializációfelelősök (Nagy Sza-

bolcs, Gulyásné Kerekes Rita) minősített oktatók, az adott területen szerezték 

tudományos minősítésüket, megfelelő oktatási tapasztalatokkal, értékelhető tu-

dományos tevékenységgel, megfelelő számú hazai és külföldi publikációval 

rendelkeznek. 

A szakon oktatók tárgyfelelősi státuszukban megfelelnek a MAB elvárásainak. 

Az oktatásban 28 fő vesz részt, több mint kétharmaduk rendelkezik tudomá-

nyos minősítéssel, 82% AT státuszú. Az oktatók több mint fele (53,6%) vezető 

oktatónak minősül, vagyis egyetemi tanár vagy docens. Az egyes tárgyak okta-

tói az adott területen értékelhető publikációs tevékenységgel bírnak. A szaktár-

gyak oktatóinak az óraszáma viszonylag magas, ami megjelenik az egy oktatóra 

jutó magas kreditszámban is. Magas azoknak a tantárgyfelelősöknek a száma, 

10/23, 43,5%, akiknek tantárgyfelelősi kreditszáma meghaladja a 25 kreditér-

téket. Ez egy általánosabb, más marketing képzéseknél is jellemző probléma, 
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melynek oka az alacsony oktatói létszám és az alapképzést jellemző szétapró-

zott tantárgyi struktúra, melynek ez irányú hatásai óhatatlanul megjelennek a 

mesterképzésben is.  

Az oktatói korfa jónak ítélhető. Az oktatók 25%-a 1980 után született, a 45 év 

alattiak aránya 57%. 

Tudományos háttér 

A szakot gondozó Marketing Intézet igen aktívan részt vesz a Miskolci Egye-

tem tudományos tevékenységében, ezen belül is külön említést érdemel az 

Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ, mely az egyetem part-

nervállalatait és a régió KKV-t segíti innovációs K+F tevékenységükben, ami-

vel egyébként az intézmény szellemi kisugárzását és a kapcsolatok erősítését 

szolgálja, és gyakorlati terepet biztosít a hallgatók számára. A szakfelelős inté-

zet szakmai tevékenységének súlypontjában az alábbi területek állnak: 

- Business marketingmenedzsment kérdései, marketingmodelljeinek, meg-

oldásainak a vizsgálata. 

- Társadalmi marketing modelljei, és non business területek, szervezetek 

marketing alkalmazásai. 

- Turisztikai kutatások üzleti és társadalmi marketing megközelítésben. 

Az elmúlt években számos kutatási program valósult meg, melyek közül a vizs-

gált időszakban „A társadalmi marketing attribútumai” OTKA kutatásban a 

tanszék öt munkatársa vett részt. E kutatásban – német, orosz, bolgár és szlovák 

egyetemekkel való együttműködés alapján – nemzetközi összehasonlítások 

születtek, térségi alkalmazási programok kerültek kidolgozásra, valamint mód-

szertani fejlesztések valósultak meg. Az „Innovációmarketing-termékfejlesz-

tés” TÁMOP kutatásban a vizsgált időszakban egy elektronikus „Innováció-

vezérelt marketing – Marketingkaleidoszkóp 2014” és az Akadémiai Kiadónál 

egy szintetizáló mű jelent meg, utóbbi „Business marketingmenedzsment, üz-

leti döntések kapcsolatok marketing támogatása” címmel. 

A tudományos aktivitás tekintetében jelentős együttműködés figyelhető meg 

egyrészről a már említett külföldi intézményekkel, de a felvázolt kutatásszer-

vezési struktúrából is következően karon belül és más karokkal is. 

Infrastrukturális feltételek 

A Miskolci Egyetem kiváló infrastruktúrával rendelkezik, és ebből megfelelő 

hányad jut a Gazdaságtudományi Karra. (Az előző években egy elhúzódó épü-

let felújítási folyamat zajlott, ami vélhetően ez évben befejeződik. Ez némileg 

hátráltatta mind az oktatói, mind a hallgatói munkát.) A szak speciális infra-

strukturális ellátottsága magas szintű, interjúszoba detektív tükörrel, video-

rendszerrel, call center, laborok (statisztikai, térinformatikai, SAP). A szoftver 

ellátottság is megfelelő: SPSS, marketing game, marketingstratégiai szoftverek 
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stb. A laborok befogadóképessége 20-30 fő (LCA labor 10 fő), a technikai fel-

szereltség szinkronban van a befogadóképességgel. 

A 400 férőhelyes központi egyetemi könyvtár jó ellátást biztosít. Emellett 2013 

óta kari könyvtár is működik, ami 6 intézeti könyvtár összevonásával alakult. 

Ez pozitív, de ma, a számítógépes nyilvántartás, rendelés stb. korában kérdéses, 

hogy racionális-e külön kari, a központi könyvtárhoz képest kissé szegényesnek 

tűnő könyvtár fenntartása, ami – az elhúzódó felújítás miatt – valójában nem is 

működik, egyelőre az állomány több helyen érhető el. A központi könyvtáron 

keresztül elérhetőek nemzetközi adatbázisok, de ezek hallgatói felhasználása 

még korlátozott. 

A képzési létszám és kapacitás 

A 2009/10-2013/14 közötti vizsgált időszakban a tervezett éves felvételi keret-

szám a nappali képzésben 21-33 között ingadozott, emelkedő tendenciával, mi-

közben a felvettek száma csökkent: 28, 35, 14, 12, 8 (összesen 97) hallgatót vet-

tek fel nappali képzésre. A levelező képzés tervezett éves felvételi keretszáma 5 

év alatt 28-ról 35-re emelkedett. Ezeket a kereteket egyetlen évben sem tudták 

kitölteni: 9, 19, 13, 15, 12 (összesen 68) hallgató nyert felvételt a levelező kép-

zésre. Ezen az egyébként érezhető és pozitív változás, az állami finanszírozás 

kiterjesztése a levelező tagozatos hallgatókra sem tudott érdemben változtatni. 

A marketing mesterszak a Miskolci Egyetemen a kisebb létszámú szakok közé 

tartozik a kapacitások mintegy 2%-val. A képzést normál és keresztfélévben 

egyaránt indítják, a felvételi ponthatár ezért adott naptári éven belül változó. A 

felvettek létszámának csökkenése számos okra vezethető vissza, ezek között 

jelentős a fővárosban történő továbbtanulási szándék, a mesterképzési kínálat 

intézményen belüli bővülése, továbbá az, hogy nehéz a nem gazdasági végzett-

ségűek számára a nagyszámú felzárkóztató tárgy egyidejű teljesítése a minta-

tanterv szerinti haladással. Ugyancsak reális probléma, hogy a munkaerőpiac 

még nem ismerte fel az itt végzettek tudástöbbletének a vállalatok számára je-

lentett előnyeit. 

Ahhoz, hogy a hallgatói létszám gazdaságos szinten stabilizálódjon, a szak veze-

tésének stratégiát kell kidolgoznia, mely magában foglalja a nagyobb verbuválási 

marketingstratégiát, illetőleg az oktatás szervezésében történő változtatásokat. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az összes kontaktóraszám a szakon 1305, melynek 2/3-a elmélet, 1/3-a gyakorlat. 

A levelező képzésben az elmélet és a gyakorlat óraszáma közel azonos, a gya-

korlat aránya tehát lényegesen magasabb, mint a nappali képzésben. A szak súlyt 

helyez a kontaktórákon túli képzésre, melynek során a hallgatók egyéni és cso-
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portfeladatokat teljesítenek. Valamennyi szaktantárgy esetében végeznek a diá-

kok egyéni feladatot, több tantárgynál csoportos feladatokat is. Így az egyéni/cso-

portos hallgatói és a tanórai munkák aránya mintegy 50-50%-ra tehető. 

A kompetenciafejlesztést segíti az interaktivitás, aminek részét képezi, hogy a 

beadandó dolgozatokat prezentálni kell, majd az előadottakat egy vitában meg-

védeni. A hallgatókat a tanulásban a konzultációs lehetőségek is segítik. A 

kompetenciafejlesztés eredményességét több eszközzel növelik, melyek egyút-

tal az eredményesség mérésére is alkalmasak. Egyrészről tudatosan növelik a 

vizsgák és beszámolók számát, másrészről igyekeznek a hallgatókat az intézet 

szakmai programjaiba, rendezvényeinek a szervezésébe, kutatási tevékenysé-

geibe bevonni. 

A hallgatói tudásszint felmérés a mesterképzés esetében a nem közgazdasági 

végzettséggel rendelkező hallgatók szempontjából fontos. Számukra felzárkóz-

tató tárgyakat hirdetnek meg, melyek lehetővé teszik, hogy a közgazdasági, üz-

leti ismereteik elérjék a gazdasági területen diplomát szerzett társaikét. 

Az idegen nyelvi kompetenciát és ismeretet javítja, hogy van lehetőség egyes 

tárgyak idegen nyelven történő hallgatására. Ugyancsak a nyelvismeret javítá-

sát és a külföldi szakirodalom megismerését szolgálja, hogy több oktató, túl 

azon, hogy a tárgy ajánlott irodalmában megad külföldi szakirodalmat, az órá-

kon is ad ilyen feladatot, melyről a hallgatókat beszámoltatja. Lehetőségük van 

a hallgatóknak külföldi részképzésen is folytatni a tanulmányaikat, mely iránt 

növekvő az érdeklődés, bár ezt esetenként az anyagi lehetőségek akadályozzák. 

Értékelés és ellenőrzés 

Az értékelés, ellenőrzés struktúrája megegyezik az alapképzések értékelési, el-

lenőrzési gyakorlatával. Az értékelés és ellenőrzés a mintatantervben meghatá-

rozottak szerint történik. A félév során a számonkérés formáit a hallgatók előre 

megismerik: a tantárgyi tematikák tételesen tartalmazzák, és a regisztrációs hé-

ten a számonkérési formák felkerülnek a tanszékek honlapjára, ahol a hallgatók 

ugyancsak hozzáférhetnek. A félév során az egyes tárgyakból van ismeretellen-

őrzés, zárthelyi dolgozat, egyéni és csoportos feladatok. A hallgatói leterheltség 

egyenletességét szolgálja, hogy a félév elején a tanszékek a HÖK-kel egyezte-

tik a félévközi feladatok időbeni ütemezését. 

A mintatanterv közel egyenletes vizsgaleterhelést jelent, akik e szerint haladnak 

a tanulmányaikkal, azok a képzés során nem találkoznak kiugró terheléssel. A 

vizsgaidőszakban a vizsgaidőpontokat a tanszékek a kari HÖK javaslatait is 

figyelembe véve írják ki az aláírást szerzett hallgatói létszám 150%-ára. A hall-

gatókkal való találkozás során erre vonatkozóan panasz nem merült fel. A vizs-

gák jellege változó, írásbeli, szóbeli, számítógépes vagy ezek kombinációja. A 

szorgalmi időszakban kiemelkedő teljesítményt nyújtott hallgatók megajánlott 

jegyet kaphatnak, melynek feltételeit a tantárgyi programok tartalmazzák. A 
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megajánlott jegy elfogadása nem kötelező. A vizsgakérdések világosak, kom-

petencia alapúak, kellő gyakorlati relevanciával bírnak. 

A diplomamunka írása a 3. félévben kezdődik. Ekkor választ témát a hallgató 

a tanszék által kínált témákból vagy saját kezdeményezésre. Ezután jelölik ki a 

belső konzulenseket a szakmai kompetencia alapján. A folyamat szabályozott, 

a félévi feladatok meghatározottak. Az első félévben meghatározott terjedelmű 

szakirodalmi összefoglalót és primer kutatási tervet kell a hallgatóknak készí-

teniük, a következő félévben történnek a felmérések, illetve azok értékelése. Az 

alkalmazott rendszer hatékony, jól segíti a megfelelő színvonalú dolgozatok el-

készülését. A diplomamunkák témái széleskörűek, gyakorlatilag a marketing 

valamennyi területét felölelik. 

A záróvizsga összetételét és értékelési szempontjait, a diplomaminősítés mód-

szerét a mintatanterv, illetve annak kiegészítése tartalmazza. A záróvizsga fel-

tételei az abszolutórium megléte, a két bíráló által elfogadott diplomamunka, a 

záróvizsgán a diplomamunka bemutatása és megvédése, illetve a szakmai 

komplex záróvizsga. Az utóbbi erősen gyakorlatorientált, a hallgatók egy hó-

nappal előbb kapnak 2-3 esettanulmányt, illetve egy kapcsolódó kérdéssort. Így 

az ismeretek felmérése e kérdésekre adott válaszok alapján történik. Az adott 

záróvizsgán sorsolással döntik el, hogy melyik esettanulmány képezi aznap a 

vizsga tárgyát. A záróvizsga mindig külső szakemberek részvételével zajlik, 

értékelve a válaszok gyakorlati relevanciáját. Az értékelések visszacsatolást je-

lentenek az oktatási folyamatra. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A nappali képzésben 65 (-, 5, 7, 37, 16), a levelező képzésben 31 (-, 9, 6, 4, 12) 

diplomát adtak ki. A képzés elhúzódása, sőt a lemorzsolódás gyakran azokból 

a nehézségekből fakad, amelyekkel a nem közgazdasági végzettségűek szem-

besülnek. A képzés elhúzódása megnehezíti a felvettek és diplomát szerzők ará-

nyának az értékelését, hiszen pl. a 2012/13-as tanévben lényegesen több dip-

loma került átadásra nappali képzésen, mint az összes többi évben együttvéve. 

A levelező képzésben is nagy különbségek figyelhetők meg az egyes évek kö-

zött, melyek nem hozhatók kapcsolatba a felvettek számával. 

A lemorzsolódás elsősorban a levelező hallgatók esetében jelent problémát. Ke-

zelésére 2014 nyarán egyéni és szervezeti szintű mutatószámokat alakítottak ki. 

Ezeket a mutatószámokat több lépcsőben vezetik be, kiértékelésük 2015 szept-

emberében történik. A lemorzsolódás csökkentésére a kar különböző eszközö-

ket kíván alkalmazni: kommunikáció és tanácsadás, tanulásmódszertani, illetve 

az oktatók számára oktatásmódszertani kurzusok szervezése, a számonkérések 

növelése (de egy-egy számonkérés az eddigieknél kisebb tananyagot ölelne 

fel), a dolgozatok időpontjainak az összehangolása, a kritikusnak minősített tár-

gyak esetében felzárkóztató kurzusok indítása. 
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Tény, hogy a magas önköltség, illetve a munkahelyi lekötöttség erősíti a lemor-

zsolódást. Erre a szaknak valamilyen megoldást kell kidolgoznia, elsősorban az 

oktatásszervezés területén, hogy a hallgatók megtartási arányát javítsa. 

A nyelvismeret hiánya értelemszerűen a mesterképzésen kevésbé jelent prob-

lémát, ennek ellenére változó, 39-86% azok aránya, akiknek a felvételkor 

nyelvvizsgájuk volt. 

A kiemelkedő képességű hallgatók támogatásának többféle formáját alkalmaz-

zák a szakon: tehetséggondozási program, demonstrátori rendszer, ösztöndíj, 

szakkollégium, TDK, tanulmányi és szakmai versenyek. Mesterképzés lévén, 

nagy szerepet kap a doktori iskolára való felkészítés. Ennek egyik eleme a ku-

tatásmódszertan tantárgy, de az összes tárgy tematikájában és oktatásában 

hangsúlyos szerepet kapnak meghatározó szakmai problémák, tudományos kér-

dések. A tehetséges hallgatókat a szak lehetőség szerint támogatja külföldi tanul-

mányok végzésében, lehetővé teszi számukra a párhuzamos képzésben való rész-

vételt, továbbá a Marketing Intézet tanirodai munkájában történő tevékenységet. 

Az elmúlt 3 évben a szakon 20 TDK dolgozat született, közülük 4 ért el kari 

helyezést, egy pedig az OTDK-n harmadik helyezést. Legújabban, 2015-ben az 

OTDK-n első helyezést szereztek. Az előző évekhez képest csökkent a TDK-

ban résztvevők száma, ugyanakkor a Corvinus piackutatási versenyen harma-

dik helyezést értek el, és megnyerték az Országos Városmarketing Versenyt. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak menedzselése a kívánalmaknak eleget tesz. A feladatkörök a szakfele-

lős, a szakreferens, az oktatási adminisztráció, az egyéb hallgatói ügyintézés, 

az intézeti minőségbiztosítás felelősei tekintetében megnevezettek, felelőssé-

gük kellően pontosított, és felölelik az adott területet. A szakfelelős egyben a 

Marketing Intézet vezetője, ez jól szolgálja a hatékonyságot, és a felesleges bü-

rokráciát csökkenti. A kari tagozódásnak megfelelően a szak felelőse a kar irá-

nyításában részt vesz. Az egyik specializációvezető egy fontos kari szintű bi-

zottságnak, a nemzetközi oktatási-kutatási kapcsolatok irodájának a vezetője. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A Miskolci Egyetem minőségbiztosítása magas szintű, a folyamatok igen ponto-

san szabályozottak. Vonatkozik ez az intézetre is. Az intézeti minőségbiztosítási 

felelős a Kari Minőségbiztosítási Bizottsággal, illetve a ME Minőségbiztosítási 

Irodával együttműködve végzi tevékenységét. A szakon a minőségbiztosítás fon-

tos eszköze a tantárgyi dossziék alkalmazása, mely az adott tantárgyra vonatkozó 

oktatási és számonkérési anyagokat tartalmazza. Ez az oktatók által kötelezően 

elkészített és folyamatosan frissített dokumentáció megkönnyíti az értékelést és 
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az ellenőrzést, ugyanakkor motiváló hatást fejt ki a tananyagfejlesztésre. A kur-

zusok tematika szerinti megvalósulásának az ellenőrzését a tantárgyi lapok segí-

tik. Ezen túlmenően vezetői óralátogatások, valamint kísérleti jelleggel, eseten-

ként, előre megadott szempontok szerint hallgatói értékelések történnek. 

A munkaerőpiaci visszajelzések fontos információkkal szolgálnak a kar képzési 

struktúrájának alakításához. Ugyanakkor ezt nehezíti az igen alacsony vissza-

jelzési arány. Az elmúlt időszakban kari (2009. év, 14 válaszadó) és intézményi 

szinten (2013. év, 66 válaszadó) kétszer vizsgálták ezeket az impulzusokat, vé-

leményeket. Ezen javítani kellene. 

A kari oktatói/munkatársi elégedettségi vizsgálat megtekintett eredményei ér-

zékelhető romlást jeleznek 2009 és 2013 között. Különösen a teljesítmény elis-

merésénél, a karon belüli kommunikációnál, a megtartóképességnél, a munka-

feltételeknél negatív a kép. Nagy a különbség a munkatársi és a hallgatói elége-

dettségi vizsgálatok sugallta helyzetkép között. Ez azt jelezheti, hogy az okta-

tók közötti belső gondok kevésbé sugároznak ki a hallgatókkal való foglalko-

zásra. A szakmai tartalommal való hallgatói elégedettséget a kurzusértékelés, 

az oktatói munka hallgatói véleményezésének központi eszköze méri. 

Az oktatók hallgatói értékelésénél a marketing szak globális indexét nem adták 

meg az önértékelésben. A kurzusértékelések a 3,6-4,7 intervallumban mozognak 

az ötfokozatú skálán. Nagyon jó értékelést kapott az oktatók órára való felké-

szültsége: 4,7 és a hallgatók tájékoztatása a követelményekről: 4,7, ugyanakkor a 

félévközi feladatokkal és az interaktivitással kapcsolatosan kisebb az elégedettség. 

Az oktatók szakmai, módszertani fejlődését elősegítendő a kar rendszeresen 

szervez az oktatók részére pedagógiai, módszertani kurzusokat. A kar törekszik 

a minősített oktatók számát fokozni, PhD képzéssel illetve előléptetésekkel. Az 

oktatók minősítése négyévente a szabályoknak megfelelően megtörténik. Ezen 

túlmenően évente kerül sor az oktatók értékelésére, melynek alapját az oktatók 

által készített éves munkaterv képezi. Ebben az oktató megtervezi az adott év 

oktatásfejlesztési, kutatási és publikációs tevékenységét, és ennek a teljesülését 

vizsgálják. A minőségi teljesítmény elismerése a jelenlegi helyzetben elsősor-

ban a külföldi konferenciákon való részvétel támogatásában jelentkezik. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A MAB 2014-ben az intézményakkreditációs jelentésben több javaslatot tett, 

melyekre a szak saját hatáskörben intézkedési tervet dolgozott ki. A kritikus 

tantárgyak esetében növelték az óraszámot, a tehetséggondozásnak önálló fele-

lősét neveztek ki, erősítették nemzetközi kapcsolataikat. 

A marketing szak C-SWOT analízise reálisan veszi számba a szak erősségeit és 

kellően kritikusan a gyengeségeit. A szak vitathatatlan erőssége a széleskörű és 
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kellő alapokra épített oktatás, a felkészült, kellő elméleti felkészültséggel és gya-

korlati tapasztalatokkal rendelkező tanári gárda, a gyakorlati kapcsolatok tartalma 

és mennyisége, a kialakított tudományos műhely, a marketing bizonyos területein 

(régió- és településmarketing) országos vezető szerep. A gyengeségek nagyobb ré-

sze az intézmény gyengeségeiből vagy a felsőoktatás általános helyzetéből kö-

vetkezik, pl. a likviditási problémák eredményezte működési nehézségek, az ok-

tatói pálya presztízsének a csökkenése, az oktatók ebből is fakadó túlterheltsége, 

a hallgatói motiváltság gyengülése. Gyengeség és ezért erősítendő a külföldi elő-

adók száma, a kiváló hallgatókkal való foglalkozás és a hallgatói motiváltság.  

A lehetőségek és a veszélyek jelentős része intézményi szintű. Szakspecifikus 

veszély a szakra történő belépési előfeltételek teljesítésének a nehézsége, ami 

csökkentheti a szak iránti érdeklődést. Lehetőséget jelenthet a külföldi diákok 

számának a növelése, a beiskolázási tevékenység erősítése, a nemzetközi for-

rások elérése, és az intézmény más karaival való kooperáció, áttanítás, közös 

kutatási tevékenység, közös pályázatok benyújtása. 

A szak, a képzési színvonal megőrzésére és fejlesztésére rendelkezik reálisan 

megvalósítható stratégiával. A stratégia magában foglalja a nemzetközi kap-

csolatok erősítését, ide értve a külföldi intézményekkel való szorosabb együtt-

működést, a külföldi hallgatók és meghívott előadók számának a növelését, az 

intézeti kutatói kapacitásnak a gyakorlatban történő intenzívebb hasznosítását, 

a felvételi kritériumok előzetes teljesítését célzó programok meghirdetését. A 

szak rendelkezik – eddig kevésbé kihasznált – munkaerőpiaci kereslettel, 

amellyel szemben kellő kínálati kompetenciákat tud felmutatni. 

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar marketing mesterképzése magas 

színvonalú, kellő elméleti megalapozást és gyakorlati tudást közvetítő képzés, 

amely lehetőé teszi a képzési követelményekben megfogalmazott kompeten-

ciák elsajátítását. A személyi és infrastrukturális feltételek adottak, a szakmai 

műhely aktív és releváns kutató tevékenységet folytat, teljesítménye országos 

szinten is elismerésre méltó. A képzés a régió fejlődése és munkaerő megtartó 

képessége szempontjából igen fontos, színvonala érdemben hozzájárul ezeknek 

a céloknak az eléréséhez. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Módosítsák a tantervet, összhangban azzal a MAB kívánalommal, hogy az 

AT oktatók legfeljebb 1/3-ának legyen az intézményi kreditterhelése ma-

gasabb 25-nél. 

2. A képzés során az interaktivitás erősítése. 

3. A nemzetközi kapcsolatok további bővítése és elmélyítése. 

4. A beiskolázási tevékenység erősítése a régióban, módszertani bővítése, 

egyfajta integrált marketingkommunikációs stratégia kidolgozása. 
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Pécsi Tudományegyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

marketing  

mesterképzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2007/8/XII/3/49. 

2016/1/VII/3/44. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 
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Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szakon a képzés nappali és részidejű (levelező) munkarendben folyik, ma-

gyar nyelven. A képzési program nem tartalmaz specializációt. Az ismeret-

anyagot 18 – nagy részében 6 kredit értékű, elméleti és gyakorlati foglalkozá-

sokat egyaránt tartalmazó – többnyire nem konzervatív, klasszikus nevet viselő, 

integrált tantárgy keretében sajátítják el a hallgatók. Az elvárt kompetenciákat 

a tantárgyak egy-egy halmaza biztosítja a hallgatók számára. Csak néhány eset-

ben fordul elő, hogy az ismeretkör és a kompetencia egyetlen tárgyhoz kapcsol-

ható. A tantárgyi témakörök aránya szakmailag korrekt, az elméleti és gyakor-

lati oktatás aránya egyensúlyban van. 

A tanterv felépítése, kreditszámai megfelelnek a KKK előírásainak. Az alapozó 

ismereteket 4 tárgy tartalmazza, 24 kredittel. A szakmai törzsanyagot 7 tárgy adja 

42 kredit értékben. A felkínált 6 differenciált szakmai ismereti tárgyból a hallga-

tóknak 4 tárgyat kell teljesíteniük (24 kredit értékben). 30 szabadon választható 

tárgy közül választhatnak a hallgatók 4 kurzust (12 kredit). A szakdolgozat 15 kre-

ditet ér. A kutatásmódszertan tantárgy, mely a szakdolgozat megírásához nyújt se-

gítséget, további 3 kreditet jelent. A képzéshez nem tartozik szakmai gyakorlat. 

A képzés zöme keresztféléves formában zajlik, emiatt 2014-ben kisebb tanterv-

módosítást is végrehajtottak, ami – kari elgondolást követően – egyes ismeret-

kör-csoportok átstrukturálását is jelentette. 

A tantárgyak nagy részének az oktatását a tárgy oktatója által készített friss 

szakkönyvek támogatják, amelyek az utóbbi időben neves országos kiadók 

szakkönyveiként jelentek meg. 11 ilyen szakkönyvről számolhat be a kar a vizs-

gált időszakban. A friss kutatási eredményeket szakcikkek révén biztosítják a 
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hallgatók részére, a folyamatosan megújuló ppt-k pedig az adott tárgyat érintő 

legújabb ismereteket is tartalmazzák. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Törőcsik Mária és - a szak sajátosságaként - a szakvezető meg-

felelnek az akkreditációs elvárásoknak. Tudományos fokozataikat a szakhoz 

kapcsolódó kutatással szerezték meg, kutatói szakterületük és publikációik is 

szorosan kapcsolódnak a szakhoz és az általuk oktatott szaktárgyakhoz 

A képzésben 15 oktató vesz részt. A 12 tárgyfelelős oktató mindegyike minő-

sített, közülük ketten DSc tudományos címmel rendelkeznek. Mindegyikük tel-

jes munkaidőben foglalkoztatott oktató (AT) a karon, a kötelező oktatói arány-

számok biztosítottak (13/0/2/ az AT/AE/V arány), ám az egyetem két dokto-

randusza valójában nem vendégoktató, hanem AE. A két doktorandusz valójá-

ban AE, és nem V. A 13 AT besorolású oktató között 4 egyetemi tanár, 3 egye-

temi docens, 5 adjunktus és 1 tanársegéd van. 

Tudományos háttér 

A szak oktatásáért felelős Marketing Tanszék az ország egyik meghatározó 

marketing szakmai műhelye. Kutatási eredményeiket konferenciákon és nyom-

tatott publikációk formájában rendszeresen közzéteszik. Neves szakmai kiadók 

(Akadémiai Kiadó, KJK) visszatérő szerzői, a marketing szakma egyetlen ma-

gyar nyelvű szaklapjának, a Marketing & Menedzsmentnek gondozói és rend-

szeres szerzői. A szak több tantárgyának írott tananyaga a szakmai kollektívától 

vagy a tárgyfelelőstől származik. A közvetlenül a képzéshez kapcsolható pub-

likációk mellett nagyszámú aktuális témát is kutattak, OTKA és TÁMOP for-

rások felhasználásával. Ezek egy része marketing témakörű, de jelentősek a fel-

sőoktatáshoz, illetve az egyetemhez kapcsolódó kutatások, továbbá visszaté-

rően foglalkoznak a tudományszervezés és a tudománykommunikáció kérdése-

ivel is. E kutatások nagy része a kar más szakjaival és az egyetem más karaival 

szoros kutatói együttműködésben valósulhatott meg, az eredmények hasznosí-

tásában természetesen más szakok és karok is részesednek. 

Infrastrukturális feltételek 

A kar 2003-ban felújított épületében az oktatáshoz szükséges valamennyi álta-

lános és specifikus feltétel megtalálható. Kiemelhető a 2014-ben kialakított 

multifunkciós tér, amely egy konferencia terem mellett hét kisebb projekt-team 

szobát is biztosít a csoportos munkák megoldására.  

A könyvtári szolgáltatások az új Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban 21. 

századi színvonalon biztosítottak. A fizikai jellegű könyvállomány mellett az 

elektronikus formában szolgáltatott egyetemi anyagok, valamint az egyetem ál-

tal előfizetett adatbázisok is segítik a képzést. A szak oktatásához egyébként 

különleges oktatási feltételek nem szükségesek. 
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A képzési létszám és kapacitás 

A szak tervezett hallgatói létszáma nappali és levelező tagozaton egyaránt 80 

fő/év volt, a levelező tagozaton 2013/14-ben 70 főre csökkent. A ténylegesen fel-

vett hallgatók száma hullámzóan alakult. A tendencia egyértelműen hanyatló, a 

nappalin kisebb mértékben (31, 52, 44, 27, 23), a levelezőn erősebb mértékben 

(45, 30, 36, 21, 19). Az átlagos felvételi kapacitáskihasználtság a nappali képzé-

sen 44,25%, a levelező képzésen pedig 38,42%. A csökkenésben az egyetemen 

kívüli külső okok (a gazdasági válság, a felsőoktatás finanszírozásának változá-

sai, a romló pécsi munkaerőpiaci helyzet stb.) komoly szerepet játszanak, de az 

egyetemnek is keresnie kell a megoldást a társkarokkal együttműködve. 

A hallgatók teljesítménye a szakon jónak mondható, a képzésben résztvevők 

tanulmányaikat a mintatanterv szerint fejezik be, és a nyelvvizsga hiánya sem 

jelent akadályt a diploma kézhezvételéhben. A levelező tagozaton a lemorzso-

lódás nagyobb mértékű. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A szak képzési programja nem tartalmaz szakmai gyakorlatot, a gyakorlati kép-

zés a kontaktórák keretében és a hallgatói projektfeladatok formájában valósul 

meg. A gyakorlati foglalkozások a képzés mintegy 60%-át teszik ki.  

Szinte minden tantárgy heti 2 óra előadást és 2 óra gyakorlatot jelent. A gya-

korlati foglalkozáson a hallgatók a témához kapcsolódó önállóan vagy kis cso-

portban feladatokat oldanak meg, különböző komplex projekteket visznek vé-

gig. Ez a gyakorlati oktatás kereteit jól biztosítja, és a képzésnek mintegy a fele 

idejében az egyéni vagy kiscsoportos tanulást részesíti előnyben. Egyes tárgyak 

esetében intézménylátogatásokra is sort kerítenek, ilyenkor a fogadó intézmény 

munkatársa előre megadott szempontok szerint ismerteti a hallgatókkal a gya-

korlati megoldásokat. Az elméleti tudás gyakorlatba való átültetését a kar Si-

monyi Üzlet- és Gazdaságfejlesztési Központja is segíti, a 14 hetes projektben 

résztvevő hallgatók a projektcsapat tagjaiként dolgozhatnak. Figyelembe véve 

a sokféle gyakorlati lehetőséget, az elmélet/gyakorlat arányát a vizsgált szak 

esetében 40:60 arányban becsülhetjük meg.  

A szak oktatói heti rendszerességgel, előre meghatározott időben lehetőséget 

biztosítanak egyéni konzultációkra. 

Értékelés és ellenőrzés 

A gyakorlati ismeretek számonkérésének módja a projektfeladatok esetenkénti 

értékelése, az egyéni feladatok megoldásának, az órai aktivitásnak rendszeres 

minősítése. 
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A tárgyak zöme kollokviummal zárul. A kis létszámú évfolyamok miatt az elő-

adás-gyakorlat összekapcsolódik, folyamatos feladatmegoldások és projekt-

munkák követik egymást, így a kollokviumok értéke is több részből áll össze, 

amelyek a gyakorlati kompetenciák elsajátítását is magukba foglalják. A leve-

lező tagozaton erre kisebb óraszám áll rendelkezésre, viszont a hallgatók otthon 

megoldandó egyéni, illetve csoportos feladatokat is kapnak.  

A hallgatók félévi óra- és vizsgaterheltsége nem egyenletes. A 3. félév túlsú-

lyosnak tekinthető a hét kollokviummal és egy gyakorlati jeggyel, míg a negye-

dik félévre csak egy kollokvium és egy gyakorlati jegy jut, az utóbbit a hallgató 

a diplomakonzultációra kapja. 

A szakdolgozati témák kiírására évente kétszer kerül sor, októberben és márci-

usban. A szak sajátossága, hogy a szakfelelőst ún. szakvezető segíti, aki 10 té-

mát ad meg, ezekre a hallgatók a CooSpace elektronikus felületén jelentkezhet-

nek. A Tanulmányi Osztály továbbítja a jelentkezéseket a szakvezetőnek, aki a 

hallgatók mellé konzulenseket jelöl ki. A szakdolgozatok plágium-ellenőrzésen 

esnek át az MTA Sztaki Kopi nevű programja segítségével. 

A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből áll. A 3 tagú záróvizsga-bizottság 

2-2 kérdést tesz fel a hallgatónak a bírálatok alapján, melynek kidolgozására a 

hallgató felkészülési időt kap. Ezt követi a dolgozatot bemutató prezentáció és 

a kérdések megválaszolása. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A felvettek száma a vizsgált időszakban nappali tagozaton 167 fő (31, 52, 44, 

27, 23), diplomát 76-an kaptak eddig. A levelező tagozatra 151 főt vettek fel, 

és 91-en kaptak diplomát. A lemorzsolódás a levelező tagozaton nagyobb mér-

tékű, mint nappali tagozaton. A nyelvvizsga hiánya nem okoz problémát, mivel 

a szak hallgatóinak már belépéskor rendelkezniük kell nyelvvizsgával. 

A szak nagy gondot fordít a végzett hallgatók továbblépésre való felkészítésére. 

Az egyetem két doktori iskolájában is van továbbtanulási lehetőség, és a felvé-

telnél a korábbi TDK tevékenységnek, kutatómunkának és az oktatói ajánlás-

nak is szerepe van. A szak oktatói az arra érdemes hallgatónak segítséget nyúj-

tanak a doktori felvételi pályázat elkészítésében. A vizsgált időszakban 4 hall-

gató került be a kar doktori iskoláiba a marketing mesterszakról. 

A tehetséggondozás további formái kari szinten szabályozottak, a marketing 

mesterszak hallgatói számára is hozzáférhetők. A karon 11 diákszervezet mű-

ködik, amelyeknek a munkája lehetővé teszi, hogy minden hallgató megtalálja, 

kiélje a saját érdeklődési körét. Ezek közül a hallgatók hatot a saját megítélésük 

szerint kiemelkedően hasznosnak tartanak. Többek között Janus Pannonius 

Szakkollégiumot, amely sokéves múlttal és tapasztalattal segíti tagjait, akik re-

leváns, újszerű, speciális tudásra tehetnek szert benne. A diákszervezeteken túl 

egyéb lehetőségeik is vannak a hallgatóknak a kiteljesülésre, ezek között főként 
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a 2007 óta működő Simonyi Summer School-t és a máshol nem szokványos 

ösztöndíjakat kell megemlíteni. Ilyen például a Pécsiközgáz Alma Mater Komp-

lex Ösztöndíj Program, amit a kar vezetése létesített. Az Erasmus rendszer ke-

retében lehetőség nyílik külföldi részképzésre is. 

A hallgatók elégedettek az egyetemmel, és kiemelkedően jónak definiálják a 

pécsi hallgatói életet. Oktatóik sorában könnyen találnak példaképet. A hallga-

tók nagyra értékelik a képzés gyakorlatiasságát, a sok kiscsoportos projektmun-

kát, az oktatók segítőkészségét. Jó véleménnyel vannak a különböző tehetség-

gondozási lehetőségekről, a vállalati hétről, a Simonyi Üzlet- és Gazdaságfej-

lesztési Központ projektjeibe való bekapcsolódás lehetőségéről. 

A végzett hallgatók elhelyezkedésével a szak felelőse is foglalkozik, személyes 

konzultációkkal segíti a hallgatókat. A szakon végzettek elhelyezkedéséről for-

mális felmérés nem készült, az csak kari szinten ismert a DPR-ből (ami jó ered-

ményekről számol be a kompetenciák elsajátítását illetően). Ugyanez mondható 

el az alumni rendszerrel kapcsolatban. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak menedzselése megfelelő gondossággal folyik. A szakfelelős és a szak-

vezető közötti munkamegosztás a stratégiai és operatív feladatok szétválasztá-

sán alapul. A szak a Marketing Tanszékhez tartozik, csaknem minden tárgyat a 

tanszék oktatói tartanak. Szoros a kapcsolat az oktatók és hallgatók között.  

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A minőségbiztosítás szervezete, dokumentálása, a szabályzatok kari szintűek. 

Ezek tanszéki és szak szinten való betartását a kari menedzsment biztosítja. A 

kar MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert mű-

ködtet. A minőségirányítási rendszer működtetéséért az elsődleges felelősséget 

a dékán és a kinevezett minőségügyi vezető viseli, belső felülvizsgálatát kikép-

zett belső auditor végzi. 

Az oktatók teljesítményét a kar vezetősége és a hallgatók értékelik. A vezető-

ségi értékelés a Teljesítményértékelési Rendszer (TÉR) segítségével, valamint 

óralátogatással történik. A tapasztalatokról személyes visszajelzést nyújtanak. 

A hallgatók az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése (OMHV) rendszerben 

értékelik az oktatók munkáját, a záróvizsgát követően is kitöltenek egy elége-

dettségi kérdőívet. Az eredmények a tárgyak folyamatos fejlesztésének alapjául 

szolgálnak. 

A szak oktatói köre és háttere stabil. Az oktatók életkorszerkezete jelenleg meg-

felelő, de az évek előre haladásával életkori okok miatti cserékre kell felké-
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szülni. A fokozatos és habilitált oktatói utánpótlás folyamatos, ezzel az idősza-

kosan jelentkező túlterheléseket is rövid idő alatt fel lehet oldani, és ez alapja 

lehet a későbbi cseréknek. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT elemzés összességében kari szinten készült el, de a szak hozzáfűzte 

a szakra vonatkozó sajátosságokat. Ebből kiderül – amelyet az egész anyag is 

tükröz –, hogy a szakon erős, magas minőségű oktatói gárda van, ám jelentősek 

a külső körülményekből származó gyengeségek: a város és régió vonzerejének, 

álláslehetőségeinek romlása, amihez hozzájárul magának a marketingszakmá-

nak a presztízsvesztesége. Alapjában véve ezzel magyarázható a hallgatói lét-

szám csökkenése. Szűk a külső vállalati és külföldi kapcsolatok hálózata, ezek-

ből egyértelműen következik a „cső a csőben” – csak a karról, elsősorban a 

megalapozó alapszakról – való beiskolázás, vagyis a szak vonzereje csekély 

ahhoz, hogy külső helyekről vonzzanak ide hallgatókat. A legfőbb lehetőségnek 

azt látják, hogy az egyetem társkaraival közös, akár részképzéseket hozzanak 

létre, a kapacitásaikat ott hasznosítsák. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A szakvezetés által megfogalmazott oktató-hallgató kapcsolat erősítése, az 

alumni hálózat fokozottabb felhasználása fontos, de nem valószínű, hogy 

elégséges. A térségfejlesztési programokban, a vállalati kapcsolatok erő-

sítésében kell megtalálni a helyüket, amivel a legnagyobb külső veszély-

forrást, a város és régió vonzerejének romlását is kompenzálni tudnák. 

2. Jó elképzelés a más karok alapszakjain végzettek részére kialakítandó kép-

zési kínálat, a marketing MA KKK-nak megfelelő, ám annak sajátos tar-

talmi összetételével, egyedi pozícionálásával, és markáns beiskolázási 

kommunikációjával. 
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Széchenyi István Egyetem 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi 

Kar 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

marketing  

mesterképzési szak 

marketingstratégia;  

turizmus- és szolgáltatásmarketing  

specializációk 

szakindítási MAB határozat: 

2007/8/XII/3/47. 

(magyar és angol nyelven) 

2016/1/VII/3/45. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos,  

magyar nyelvű képzésre,  

a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Széchenyi István Egyetem a marketing mesterszakon magyar nyelven, két 

specializáción teljes idejű nappali és részidejű, levelező képzést, angol nyelven 

– csak a marketingstratégia specializáción – nappali képzést folytat. A minta-

tanterv struktúrájában, arányaiban megfelel a KKK-ban nevesítetteknek, mind 

az óraszámok, mind a kreditek vonatkozásában. Az alapozó tárgyak 23, a törzs-

tárgyak 42, a specializációk 30-30, a szabadon választhatóak 10 kredittel van-

nak jelen. Kötelezően választható kategória nincs. A gyakorlat aránya a gya-

korlati óraszámok alapján számolva 30%. A képzést (a szabadon választható 

tárgyak nélkül) 22 tárgy teljesítésével lehet elvégezni, az összes tantárgykínálat 

28. (Az önértékelés „matematikája” pontatlanságokat mutat.) 

A tananyag alapvetően lefedi a KKK kompetenciaelvárásait, a nevesített isme-

retkörök – hasonló tantárgy-elnevezésekkel – megjelennek. Célszerű lenne 

ugyanakkor a szakmai törzstárgyak között a marketing meghatározó alkalma-

zási területeit jobban megjeleníteni, pl. business, non-business, szolgáltatás- 

marketing, hiszen ezek képezhetik egy mesterképzés „felhasználói többletét”. 

A tematikák áttanulmányozása alapján néhány vonatkozásban kritika, javí-

tandó, pontosítandó feladatok fogalmazhatóak meg. Pl. az integrált marketing-

kommunikáció tervezése és eszközrendszere tárgy erőteljesen PR tartalmú, nem 

fedi az elvárt integratív, stratégiai-vezetői szemléletet, tananyagot, s jelentős 

átfedésben van a közönségkapcsolatok tervezése tárggyal. Törekedtek a tárgyak 

jellegének tudatos kialakítására, az alap- és mesterképzési szint elválasztására, 



marketing 

mesterképzés 

216 

de néhány esetben (pl. közönségkapcsolatok tervezése) ez nem sikerül. A mar-

keting szakok két képzési szintjének egymásra épülése mellett az esetleg más 

tudományterületről érkezők „integrálása” természetesen szintén fontos s nem 

könnyű szakmai feladat, mely nemcsak a tananyag átadásával, hanem a kap-

csolódó tehetséggondozási tevékenységgel, a szakmai, kutatói tapasztalatokat 

építő oktatói munkával, célzott oktatásmódszertannal valósítandó meg. 

A tematikák egy része az elmúlt években nem került frissítésre, gyakori a régi 

kiadású szakirodalom, a kötelező irodalomba csak ritkán kerültek be friss (akár 

folyóirati) publikációk. Nagyon hiányos a turizmus- és szolgáltatásmarketing 

specializáció turisztikai tárgyainak szakirodalmi háttere: alapvető hazai szak-

mai könyvek, anyagok hiányzanak, nem fedik le szakszerűen az oktatási célo-

kat, alapvető módosításuk szükséges. Ez felvetheti a specializáció átalakítását 

a tartalmi-szakmai összhang megteremtése érdekében. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, egyben a marketingstratégia specializáció felelőse, Józsa László 

és a turizmus- és szolgáltatásmarketing specializáció felelőse, Ercsey Ida – 

szakmai életútjuk, teljesítményük alapján – egyértelműen megfelelnek a köve-

telményeknek. A képzésben 23 oktató vesz részt, köztük 13 tantárgyfelelős. A 

tárgyjegyzők tudományos minősítettség kritériumának megfelelnek, s a teljes 

oktatói kör kompetenciája is jó. Alapvetően AT alkalmazásúak, ami egy stabil-

nak tűnő, részben saját „nevelésű” szakmai közösséget jelez (20 AT, 3 V ok-

tató). A tantárgyfelelősök több mint felének (7/13) a kreditterhelése magasabb 

25-nél, ez a MAB akkreditációs elvárásainak nem felel meg. Néhány oktató 

átlagolt heti óraterhelése is kiugró: 16, sőt 19. Az összességében jó kompeten-

ciák mellett ugyanakkor az egyes oktató-tantárgy „megfelelőség” kapcsán hiá-

nyosságok jelezhetők, pl. integrált marketingkommunikáció, disztribúció és el-

látási menedzsment, direkt marketing módszerek stb. esetében nincs a tantárgy-

felelősnek érdemi szakterületi publikációs tevékenysége. Az angol nyelvű kép-

zés esetében számos tantárgy tematikája csak magyarul érhető el. A tematikák-

ban jelzett tárgyjegyzők több esetben nem egyeznek meg az önértékelésben 

szereplő nevekkel, és az ellentmondás a közreműködő oktatói besorolással 

sincs feloldva (pl. marketingmenedzsment, marketingkutatás, környezet- és pi-

acelemzés, nemzetközi és interkulturális marketing stb.). 

Az angol nyelvű képzésben nevesített oktatók nyelvtudása megfelelő, ám egy 

részük sem a tudományos minősítettség, sem a szakmai megfelelőség vonatko-

zásában nem tesz eleget a tantárgyfelelőssel, oktatókkal szemben támasztott 

elvárásoknak. 

Tudományos háttér 

A szak meghatározó tárgyait a Marketing és Menedzsment Tanszék gondozza. 

A tanszéken az elmúlt években tudatos kutatási tevékenység valósult meg, 
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melynek eredményeképpen jelentős publikációs eredményeket értek el. Az ok-

tató-kutató közösség rendszeresen vesz részt hazai és nemzetközi konferenciá-

kon, erősítve nemzetközi láthatóságukat. Mindezek eredményeként szakköny-

vek, hazai és külföldi, értékes folyóirat-publikációk is születtek. Jellemzőek a 

közös kutatások, publikációk, melyek az együttműködés meglétét erősítik. A 

fogyasztói elemzések, a Városmarketing Kutatócsoport jelzik, hogy kezd kiala-

kulni a közös kutatói irány, műhely jelleg. A korábbi személyes nemzetközi 

kapcsolatok intézményesülése is elkezdődött. Ugyanakkor az elmúlt két évben 

történt vezetői változások után fontos feladat a megindult folyamatok folyta-

tása, az eredmények megőrzése és új irányok megerősítése, különösen a fiatal, 

ambiciózus kollégák megnyerése, megtartása érdekében. 

Infrastrukturális feltételek 

A győri campus rendelkezik a szak jelentős létszámát magas színvonalon kiszol-

gáló infrastruktúrával. 100-nál több főt befogadó előadóteremből 5 áll rendelke-

zésre, továbbá 35 kisebb kapacitású szemináriumi terem használható a kis lét-

számú foglalkozásokra. A 4 számítástechnikai kabinet összesen 185 fő befoga-

dására képes. A könyvtári infrastruktúra jelentősen javult a 2011 szeptemberében 

felújított és új helyre költözött Egyetemi Könyvtár és Levéltár átadásával. A könyv-

tár nyilvános regionális tudományos szakkönyvtárként működik, amelyben 140 in-

ternet csatlakozással ellátott számítógép áll a látogatók rendelkezésére, továbbá egy 

120 géppel felszerelt olvasóterem is. A jelentős könyvtárállomány mellett elérhe-

tők a legfontosabb adatbázisok is (Wos, EBSCO, stb.). Az elektronikus tananyagok 

a Kautz Kar által működtetett „Virtuális Kar” rendszerből tölthetők le. A kijelölt 

tananyagok alapvetően elérhetőek, néhány tárgy esetében saját könyvvel, jegy-

zettel, több esetben segédlettel találkozunk, azok segítik az oktatást. Az angol 

nyelvű képzésnél számos tárgynál szakirodalom-ellátási problémák is láthatóak. 

A hallgatói létszámhoz viszonyítva a kollégiumi kapacitás jelentős. A campus 

területén két sportlétesítmény van (edző csarnok, egyetemi sportcsarnok). 

A képzési létszám és kapacitás 

A nappali tagozaton az éves tervezett felvételi keretszám 40-ről 50-re emelke-

dett, majd 2012-től 30 főre csökkent. A felvett hallgatók létszáma is hullám-

zóan alakult: 16, 34, 28, 18, 20, összesen 116 főt vettek fel a magyar nyelvű 

nappali képzésre. A levelező képzés éves tervezett felvételi keretszámai azono-

sak a nappali képzésével, a hallgatói létszám csökkenő: 12, 46, 21, 16, 12, ösz-

szességében 107 hallgató nyert felvételt a vizsgált 2009/10-2013/14 közötti 

időszakban a magyar nyelvű levelező képzésre. 

Az érdeklődés a szak iránt nappali tagozaton kis mértékben, levelező tagozaton 

nagyobb mértékben visszaesett az utóbbi években. Az angol nyelvű képzés 

iránt drasztikusan lecsökkent a kereslet, eddig összesen 39 főt vettek fel. 

Az intézmény, a kar képzési kapacitása megfelelő keretet jelent a szak számára. 
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2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A képzés előadás-gyakorlat arányában előadás-túlsúly van, de szinte minden 

tárgy esetében félévi hallgatói feladat kiadására, prezentálására, vitájára kerül 

sor, ami javítja a gyakorlatorientáltsági képet. Az évközi feladatokhoz kapcso-

lódó konzultációs lehetőségek biztosítottak. Az oktatásmódszertani fejlesztés a 

szak vonatkozásában is megfogalmazott szándék, tudatos törekvés, melynek 

egyes eredményei már beépültek. Az Erasmus program külföldi részképzései a 

szakon is megjelennek, az igénybevevők száma növelendő. 

A kar, a tanszék és az oktatók törekszenek a gyakorlati szakemberek vendég-

ként, esettanulmány-gazdaként történő bevonására, s a hallgatókat gyakorta vi-

szik szakmai rendezvényekre (pl. kamarai programok, konferenciák). 

Az angol nyelvű képzésre célszerű – a meglévő erőforrások részbeni átcsopor-

tosításával – nagyobb hangsúlyt fektetni. Fontos, hogy a magyar nyelvű képzé-

sen résztvevők számára is lehetséges legyen idegen nyelven a helyettesítő tár-

gyak felvétele. 

Értékelés és ellenőrzés 

A számonkérésben minden tárgy kollokviummal, vizsgával zárul. A tematikák 

szerint csak néhány tárgy keretében történik szóbeli beszámoltatás, többnél al-

ternatívaként megjelölve. A képzés, a szak jellege mindenképpen a szóbeli 

készségek fejlesztését igényli, a szóbeli vizsgák formájában is, ezt nem helyet-

tesíthetik kizárólag az évközi, lazább, nem olyan átfogó jellegű, szintetizálást, 

érvelést igénylő prezentációk. A szóbeli vizsga, megfelelő oktatói felkészülés 

és játékszabályok mellett, nem csökkenti a számonkérés objektivitását sem. 

Egyébként a tantárgyi követelmények világosak, előzetesen meghirdetettek. 

A szakdolgozati jelentkezés elsősorban a meghirdetett témák alapján „közpon-

tilag”, az adott konzulenshez történik, de lehetséges ettől eltérő, a szakhoz il-

leszkedő téma kezdeményezése is. A szakdolgozat-készítést szakszeminárium 

keretében támogatják. A szakdolgozatot a belső konzulens és egy, általa java-

solt, a dékánhelyettes által felkért külső szakértő bírálja. A szakdolgozat készí-

tésének, formai és tartalmi elvárásainak szabályozása jól megoldott, írását egy 

segédlet is támogatja. A megismert dolgozatok formailag megfelelőek, megfe-

lelnek az értékelésük minősítésének. 

A komplex záróvizsga szervezése – a kereskedelem és marketing alapszakhoz 

hasonlóan – sajátos gyakorlatot mutat. A vizsga és a szakdolgozat védése idő-

ben kettéválik. A komplex záróvizsga előzetesen kiadott témakörök alapján tör-

ténő felkészüléssel háromórás írásbeli vizsga keretében történik, ahol esettanul-

mány(ok) megoldása segítségével kell a hallgatóknak a tudásuk, ismereteik fel-

használásáról, alkalmazásáról számot adni. A záróvizsgára való felkészüléshez 
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kiadott témakör és szakirodalmi háttér átfogja a szakmai törzsismeretek, tantár-

gyak körét. A komplex vizsgának a szituációk, esettanulmány alapján történő 

lebonyolítása, az alkalmazói tudásra való koncentrálás jó. Jobb, mint a szokásos 

vizsgakérdések alapján történő újravizsgáztatás, ugyanakkor – ez esetben is – a 

szóbeli vizsga (hasonló felkészülés alapján) szakmai vitaként jobb lenne, mint 

az írásbeli: a záróvizsga-bizottság a vizsga jelen formájában csupán a szakdol-

gozat és az ahhoz kapcsolódó tapasztalatok, ismeretek alapján kap személyes 

benyomást a végzős hallgatóról. A védésen a szakdolgozat 10 perces prezentá-

lása, annak vitája történik. A szakdolgozatvédés sikertelensége esetén a komp-

lex záróvizsgát is meg kell ismételni, ez a gyakorlat nem egészen hallgatóbarát. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A magyar nyelvű nappali képzésben 41, a levelező képzésben 40 diplomát ad-

tak ki, az angol nyelvű nappali képzésben pedig 19-et. Ez utóbbi képzésben 1 

fő abszolutóriumot szerzett, de még nem tette le a záróvizsgát. Az eddig össze-

sen felvett hallgatói létszámot alapul véve 14% nem iratkozik be a képzésre, 

15% pedig lemorzsolódik a képzés során. A felvett hallgatók 18%-a nem a kép-

zési időn belül végez, átlagosan 2 félévvel haladnak túl a képzési időn. Az angol 

nyelvű képzés lemorzsolódási aránya 17%-os, a túlcsúszók aránya 20%, 1 fél-

évnél többet nem csúsznak a hallgatók. A felvett hallgatók 2/3-a sikeresen el-

végzi a szakot. 

A szakon nem jelent problémát a nyelvvizsga hiánya, néhány fő szerepel a nyil-

vántartásban, aki letette a záróvizsgát, és a nyelvvizsga hiányában nem kapott 

oklevelet. 

Az alapképzésen végzettek továbbtanulni akaró hányadának többsége Buda-

pestre megy, melynek okai között a főváros vonzereje, a szakmai-munkahelyi 

lehetőségek nehezen kompenzálhatóak. Ugyanakkor a szak „nyitottabb” jellege 

lehetővé teszi, hogy más (pl. mérnök, szociológia stb.) tudományági alapdiplo-

mával rendelkezők is hallgatók legyenek. Ehhez a beiskolázási marketing mellett 

célszerű az ismereteknek a specializáció keretében történő célzottabb átrendezése. 

A hallgatók felkészítése a továbbképzésre, doktori képzésre, a tehetséggondo-

zás folyamatai, rendszere, tantárgyi megfelelősége a karon jól kiépített, mind 

az ismeretek oktatása, mind a hallgatókkal történő közvetlen foglalkozás, me-

nedzselés vonatkozásában. A Szakkollégium, (O)TDK szervezettsége, eredmé-

nyessége megfelelő, a felelős oktatók sok energiával segítik a tanulmányi ver-

senyeken való sikeres szereplést. A szak OTDK-n ér el sikereket, első helyezést 

és további elismeréseket egyaránt (városmarketing, piackutatás). 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak menedzselése alapvetően kari, s részben tanszéki szinten történik. Az 

oktatásszervezés (szakdolgozat stb.) jelentős mértékben centralizált (kari). A 
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szakfelelős jogosult a szakmai irányításra, kezdeményezésekre a kar vezetése, 

a kari tanács felé. A tárgyak közötti koordinációt, oktatásszervezést a tanszék-

vezető végzi. Az oktatásszervezési, tantervi, szabályozási változtatásokat az 

Egyetemi Oktatási Bizottság véleménye alapján a Szenátus hagyja jóvá. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A karon, s ebből eredően a szakon kiépültek a minőségbiztosítási folyamatok, 

szervezettek az értékelések, szintúgy a hallgatói visszacsatolások. Ezt a korábbi 

intézményi akkreditáció minősítette, alkalmasnak, jónak ítélte. 

A DPR szerint a szak hallgatóinak 50%-a 1 hónapon belül tudott elhelyezkedni 

2014-ben, és ez az érték még a legrosszabb évben (2013) sem ment 48% alá. 

2014-ben a hallgatók 25%-ának volt egy évnél hosszabb időre szüksége az el-

helyezkedéshez. A legtöbb végzett átlagkeresete a 100-200000 Ft közötti kate-

góriába esett a vizsgált időszakban. A szak hallgatói leggyakrabban a szállítás-

raktározás, az oktatás és az egyéb szolgáltatási területeken helyezkedtek el, ko-

rábban gyakori volt a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás is. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A külső feltételrendszer, a korlátok közül kiemelendők a társadalmi, különösen 

a demográfiai változások, az érettségizők egyre csökkenő létszáma, a fővárosi 

egyetemek vonzása. Jelentős az üzleti szféra tudatosabbá válása a K+F piacon, 

így figyelembe kell venni, hogy a vállalatok felől nem érkezik kellő mértékű 

támogatás és vállalati megbízás. A marketing mesterszak fontos előnyeként az 

elmúlt években felerősödő együttműködési hajlandóság a hasonló kutatási te-

rülettel rendelkező oktatók között, a nemzetközi kapcsolataik és a mesterszak 

jó regionális megítélése emelhető ki. A szak fontos előnyei, erősségei közé tar-

tozik a felvett és végzett hallgatók relatíve magas aránya, az oktatói kar széles 

kutatási palettája, minősítettsége, a folyamatos tananyagfejlesztés, a szak hall-

gatóinak fokozott aktivitása, eredményessége a tudományos diákköri munká-

ban. A gyengeségek között szerepel a gyengülő informatikai infrastruktúra, a 

tananyag továbbfejlesztése, a tematikák legújabb kutatási eredményekkel való 

kiegészítésére rendelkezésre álló belső erőforrás elégtelensége, a szak nem 

eléggé erős külső vonzereje, a kutatási kapcsolatok többségének egy-egy okta-

tóhoz való kötődése. Lehetőségeket, fontos stratégiai irányt látnak a követke-

zőkben: nemzetköziesítés, kifejezetten a szak idegen nyelvű oktatására, az ok-

tatói gárda felkészültségére és nemzetközi kapcsolataira épülően a külföldi 

hallgatók bevonzása a képzésbe, ezáltal kiküszöbölve a szűk merítési kört, ha-

tékonyabb marketing tevékenység, a hallgatók bevonzása „önmarketing” ré-

vén, az oktatók jobb motiválása, kapcsolatépítés, együttműködések kialakítása 

a vállalati szférával elsősorban forrásszerzés (vállalati megbízások) céljából, 
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továbbá külföldi egyetemekkel oktatói és hallgatói csereprogramokat kínáló pá-

lyázatok elnyerése érdekében. Ez a stratégia szolgálja a tananyag fejlesztését, a 

professzori utánpótlást, a nemzetközi kapcsolatok kiszélesítését, és az oktatók 

képességfejlesztését is. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Módosítsák a tantervet, összhangban azzal a MAB kívánalommal, hogy az 

AT oktatók legfeljebb 1/3-ának legyen az intézményi kreditterhelése ma-

gasabb 25-nél. 

2. Különösen az angol nyelvű képzés igényel mind tartalmi, mind erőforrás 

fejlesztést. 

3. A képzési program „frissítése”: részben a marketing terén az indítás óta 

történt változások követése; a mintatanterv pontatlanságainak megszünte-

tése; strukturális korszerűsítése, alkalmazási területek felé történő nyitása 

és a mindenképpen szükségessé váló tartalmi, tananyag fejlesztési megújí-

tás érdekében. 

4. Az oktatói kör oktatási és kutatási kompetenciái közötti jobb összhang, 

allokáció megteremtése, szükség esetén fejlesztési, támogatási program 

révén. 

5. A kutató-műhely jelleg erősítését, iskolateremtést lehetővé tevő kutatás-

támogatás megerősítése, a szak szakmai pozícionálásának (stratégiai vo-

nulat melletti) kialakítása, meghatározása érdekében. 

6. A szak fejlődését támogató belső, hazai és nemzetközi marketingtevé-

kenység, program kidolgozása, megvalósítása. 
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Széchenyi István Egyetem (Znojmo) 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

marketing  

mesterképzési szak 

angol nyelven, Znojmo 

marketing-stratégia, turizmus- és szol-

gáltatásmarketing 

specializációk 

szakindítási MAB határozat: 

2009/9/XI/28. 

2016/1/VII/3/56. sz. MAB határozat 

NA (NEM AKKREDITÁLT) 

 

A MAB a képzést nem akkreditálja, 

mert az adott szakon az intézmény 

nem indított képzést, így a MAB 

nem tudta a képzés minőségét meg-

ítélni. 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezései-

nek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) kormányrendelet 8.§ (5) bekezdése 

szerint: 

Ha a felsőoktatási intézmény a nyilvántartásban szereplő valamely szakját vagy 

felsőoktatási szakképzését – a szakirányú továbbképzések és a kis létszámú sza-

kok kivételével – öt egymást követő évben nem indította, azt a Hivatal a műkö-

dési engedély felülvizsgálata során hivatalból törli a nyilvántartásból. 

Fentiek értelmében a Széchenyi István Egyetem marketing mesterképzési 

szakjának az egyetem székhelyén kívül, Znojmon (Csehország) angol nyelven 

történő indításához új szakindítási eljárást kell kezdeményezni az Oktatási Hi-

vatalnál. A MAB ezen eljárás keretében készíti el szakértői véleményét a kép-

zésről. 
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Szegedi Tudományegyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

marketing  

mesterképzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2007/8/XII/3/79. 

2016/1/VII/3/46. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre,  

 a megjelölt hiányosságokra reagáló 

 intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett.  

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

Teljes idejű és részidejű levelező képzés folyik specializáció nélkül magyar 

nyelven. A szak tanterve néhány tárgy tekintetében nem felel meg a KKK do-

kumentumainak és elvárásainak. Hiányoznak a marketingstratégia, marketing 

információs, döntéstámogató és kontrolling rendszerek, közgazdaságtudomány 

története, interkulturális marketing területeket lefedő tantárgyak a képzésből. 

Jelentős számban találhatók a tantervben elméleti tárgyak. Ezek megléte egy 

magasabb színvonalú oktatási programban nem kifogásolható, de a marketing 

szakmában talán némileg túlzott. A hallgató választása esetén ez akár 12 tárgy 

is lehet, ami a tárgyak felét jelenti. A kifejezetten marketing jellegű tárgyak 

száma 9, amely nem kevés, de az elméleti tárgyak számával összehasonlítva 

némileg alárendeltebb. Indokolt egy tervező-elemző jellegű tárgy felvétele a 

tantervbe, esetleg egy Európai uniós tárgy helyett, amelyekből 3 is található. A 

néhány tantárgyleírást érintő helyszíni betekintés alapján a megadott szakiro-

dalmak megfelelőek, de a 2010 utáni releváns könyvek visszafogott számban 

jelennek meg. 

Az elméleti ismeretek átadása mellett jellemzően gyakorlati képzések is foly-

nak. A képzés jellege miatt indokolt lehet a gyakorlati feladatmegoldás na-

gyobb mértékű beépítése az oktatásba, az elméleti ismeretadást némileg csök-

kentve. 

A képzés jellegzetessége, hogy specializáció nem került kialakításra a tanterv-

ben, ennek következtében a térségi vagy a kutatásokból eredő specialitások 

nem jelenhetnek meg az oktatásban. A hallgatók a bő terjedelemben felkínált 

tantárgyi palettából válogathatják ki a számukra fontos ismereteket. Mindkét 
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megoldásnak vannak előnyei és hátrányai, mégis megfontolásra ajánlható leg-

alább egy specializáció kialakítása, a helyi, térségi gazdasági sajátosságok, il-

letve a kutatási irányok figyelembe vételével. Természetesen ennek a személyi 

feltételeit is meg kell teremteni. 

A kompetenciák tekintetében az anyag megfelelő párosításokat tartalmaz. 

A levelező képzés tanterve megegyezik a nappalival. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Hetesi Erzsébet minden tekintetben megfelel a követelmények-

nek, a marketing egészére történő rálátása, szakmai beágyazottsága, szakmai 

közéleti szerepvállalása egyértelműen alkalmassá teszi őt a feladatok ellátására. 

Megadott publikációi nagyon jó tudományos teljesítménynek értékelhetők. 

Az AT/AE/V oktatók aránya megfelelő. A képzés 29 tantárgyát 28 oktató ta-

nítja, ebből 18 tantárgyfelelős. Két tantárgyfelelős nem rendelkezik tudomá-

nyos minősítéssel, akik közül az egyik nyelvtanár, a másik jogász. A tantárgy-

felelős oktatók kreditterhelése megfelelő, kielégíti a MAB előírásait. A képzés 

lényegét képező, a marketing szélesebb értelmezési körébe tartozó tárgyakat 

egy fő egyetemi tanár és két fő tudományos minősítéssel rendelkező beosztott 

tantárgyfelelős látja el. A három fő összesen 9 tárgy vezetését látja el. Minden-

képpen szükséges lenne legalább egy főállású, tudományos minősítéssel ren-

delkező oktató felvétele a marketing (kereskedelem) mesterképzés szakterületére.  

Tudományos háttér 

A kar, illetve az integrált egyetemi háttér jó alapot teremt tudományos kuta-

tásra, amellyel az oktatók jól is éltek. A szakfelelős a magyar és a nemzetközi 

marketing szakmai szféra elismert szereplője, szakkönyveit más műhelyek is 

alkalmazzák, publikációi neves hazai és nemzetközi folyóiratokban jelennek 

meg. A doktori iskola keretében a tudományos utánpótlásban is fontos szerepet 

vállal. A magas oktatási terhelés is magyarázza, hogy a beosztott oktatók pub-

likációs tevékenységében a nemzetközi publikációk még nem foglalnak el meg-

felelő helyet. A kar ugyanakkor fontos lépéseket tesz ennek javítására, jelentős 

anyagi támogatást nyújt a kutatásokon alapuló publikációk megjelentetésére 

külföldi tudományos folyóiratokban.  

A kar keretében jelenleg négy kutatóműhely működik, ezek tevékenységének 

fejlesztése indokolt, egyrészt a vállalatok irányába, másrészt originális kutatá-

sok nemzetközi elismertetése felé. 

Infrastrukturális feltételek 

A szakon folyó képzés infrastrukturális feltételei megfelelők. Az oktatás döntő 

többségben két épületben zajlik. A Kálvária sugárúti, felújított és a legkorsze-

rűbb technikával ellátott épületben kapnak helyet az irodák, valamint három 40 
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fős tanterem, 2 számítógépes kabinet és három szemináriumi terem. Az ebben 

az épületben található termek mindegyikében lehetőség van az előadások és 

foglalkozások digitális rögzítésére és a kar honlapján történő, akár azonnali 

közvetítésére. A másik épület a Feketesas utcában található (mintegy öt perces 

sétára az előző épülettől), 2012-ben lett felújítva, és öt tanteremnek ad otthont. 

Az oktatási teremkapacitás itt tovább is bővíthető. A két épületben tartott tan-

órák mellett előfordul, hogy a diákok évfolyamszintű előadás keretében a Jó-

zsef Attila Tanulmányi és Információs Központ nagy termeiben hallgatnak kur-

zusokat. Ezen túlmenően szükség esetén egyes tanórákat más karok tantermei-

ben tartanak.  

A Gazdaságtudományi Kar két számítógépes labort üzemeltet a kar hallgatói 

számára, emellett a diákoknak hozzáférésük van a József Attila Tanulmányi és 

Információs Központ számítógépeihez és internet használatához. Az informa-

tikai eszközöket folyamatosan fejlesztik, a legutóbbi nagyobb beszerzés 2014-

ben történt. Továbbá a diákoknak és az oktatóknak is van hozzáférésük a KSH 

kutatószobájához Szegeden. 

A szak diákjai a Szegedi Tudományegyetem központi könyvtárát használják, 

mely több mint egymillió könyvet, 250 000 folyóiratot és 130 000 egyéb doku-

mentumot, valamint egy folyamatosan növekvő digitális állományt kezel. A 

könyvtár, annak ellátottsága és felszereltsége igen magas színvonalú. 

Az oktatási segédletek támogatják a szak minőségének fenntartását és növelé-

sét. A szakirodalom mind magyar nyelven, mind angol nyelven megfelelő és 

hozzáférhető, listájukat évente frissítik. Az oktatók által biztosított egyéb se-

gédanyagok a CooSpace-en keresztül elérhetőek. 

A Gazdaságtudományi Kar a CooSpace-t használja a tanulmányi tartalomszol-

gáltatás és az elektronikus ügyfélszolgálat, valamint a hatékony kommunikáció 

biztosítására. A tanulmányi ügyekkel kapcsolatos adminisztrációt az ETR tá-

mogatja, a MODULO rendszer alkalmazása pedig lehetővé teszi, hogy a diákok 

a nap bármely szakában elektronikus dokumentumok segítségével intézhessék 

a tanulmányaikkal kapcsolatos adminisztratív ügyeiket. 

A képzési létszám és kapacitás 

A marketing mesterszak felvételi keretszáma a teljes idejű képzésben 50, a rész-

idejű képzésben 40-50 fő volt, amelyet még egy időszakban sem sikerült feltöl-

teni. A felvettek száma a teljes idejű képzésben összesen 137 fő (31, 33, 29, 26, 

18), a részidejű képzésben összesen 108 fő (33, 31, 14, 19, 11). A 2013-2014-

es időszakban a kapacitásfeltöltés 40-50% között mozgott.  

A felvettek létszámának csökkenő tendenciáját is tekintve megállapítható, hogy 

nem sikerült fenntartani a szak iránti érdeklődést, amely mindenképpen tovább-

gondolást igényel. 
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2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A kurzusok egyaránt tartalmaznak elméleti ismeretátadást és gyakorlati jellegű 

feladatmegoldást. A magas óraterheléssel, valamint a mesterképzés elméletibb 

jellegével is magyarázható, hogy a gyakorlati formák kissé háttérbe szorulnak 

a képzés során. Javasolt, átfogóbb jellegű tárgyak kialakításával a gyakorlati 

képzések is nagyobb szerepet kaphatnak. Ugyanakkor a képzés tanárai nagy 

szerepet fektetnek az egyéni foglalkozásokra a szakdolgozati konzultációknál.  

Külföldi részképzésekre az Erasmus pályázat nyújt lehetőséget, ahol a hallga-

tók nagyszámú külföldi intézmény közül választhatnak. Ezek igénybevétele a 

mesterképzés hallgatói esetében kevésbé jellemző. A hazai helyzetnek megfe-

lelően a bejövő hallgatók száma kevesebb, számukra 2 angol nyelvű mester-

képzési kurzust nyújtanak, ezt növelni lenne célszerű. 

Értékelés és ellenőrzés 

A tantárgyak értékelése írásbeli vizsga, házi dolgozatok és prezentációk alapján 

történik, ami megfelel az általános hazai gyakorlatnak.  

A szakdolgozati témaválasztás hagyományos úton történik, külön informatikai 

program a jelentkezések kezelésére nem áll rendelkezésre. Az egy főre jutó dol-

gozatok számának nincs maximuma, a konzulens oktató korlátlan számú dol-

gozatot vállalhat. Kellő számban állnak rendelkezésre marketing jellegű témák. 

A megtekintett dolgozatok statisztikai elemzései összetettebb módszereket is 

felvonultatnak. 

A szakdolgozatok értékelését a témavezető és egy belső, egyetemi bíráló ké-

szíti. A záróvizsgák bizottságainak munkájában külsős szakemberek részt vesz-

nek. A záróvizsgák szakmai és szakdolgozat védési szakaszai egyszerre kerül-

nek lebonyolításra. A záróvizsgák egy hallgatóra jutó minimális és maximális 

időtartamát nem szabályozzák.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A kiadott diplomák száma a vizsgált időszakban a teljes idejű képzésben ösz-

szesen 78 (-, 5, 27, 30, 16), a részidejű képzésben összesen 130 (32, 31, 22, 18, 

27.). A hallgatók lemorzsolódása a képzés során mérsékelt, a lemorzsolódók 

nagy hányada már az első év folyamán távozik a képzésből. Ez arra utal, hogy 

a beilleszkedett hallgatók alapvetően elégedettek a képzéssel. 

A mesterképzésben részvevő hallgatók esetében évente legfeljebb 1-2 fő foly-

tatja a tanulmányait a doktori képzésben. Megfontolandó a doktori programra 

történő erőteljesebb orientáció. Ezzel együtt a kari tehetséggondozás magas 

szintű, a kar TDK tevékenysége 2010 és 2014 közötti években nagyon erős volt. 

Számos díjazott került ki soraikból, s a tehetséggondozás számos más formában 

is megjelenik pl. demonstrátori rendszer, szakmai klubok.  
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A DPR alapján a hallgatók elhelyezkedési esélyei és fizetési kategóriájuk jó. A 

hallgatók nagyon jelentős része búcsút mond a régiónak és a városnak. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak gazdája az Üzleti Tudományok intézete, ezen belül is a Marketing és 

menedzsment szakcsoport. A szakfelelős az egyetem szenátusának tagja és a 

Gazdasági Bizottság elnöke, így nemcsak rálátása van az egyetemi ügyekre, de 

aktívan befolyásolni is képes azokat.  

Kívánatos lenne, hogy a szakfelelős – a kari vezetéssel összhangban – a képzés 

humánerőforrás-fejlesztését is szorgalmazza. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A vizsgált képzésen nincsenek szakspecifikus intézkedések, a minőségbiztosí-

tási folyamatok a karon egységesek. 

A bemenet körében világosan dokumentáltak az elvárások, az oktatók alkalma-

zásának feltételeit az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata határozza 

meg, a tételes ismertetés az egyetemi SZMSZ Foglalkoztatási Követelményrend-

szerében található. A kar az utánpótlást elsősorban belülről próbálja megoldani. 

Az oktatási-tanulási folyamatban az oktatók szakmai, módszertani fejlődését a kar 

elkötelezetten támogatja. Nagy hangsúly helyeződik az oktatók kutatásokban való 

részvételének, a hazai és nemzetközi konferenciákon való részvételének és publi-

kálásának a támogatására. Az oktatók továbbképzése több dimenzió mentén bizto-

sított: angol nyelvtanítás, illetve pedagógiai jellegű továbbképzések formájában. 

Az oktatói teljesítmények mérése a folyamatosan átalakított és újragondolt Telje-

sítményértékelési Kézikönyv alapján történik. Az oktatók teljesítményét az oktatás 

és a kutatás terén mérik. Az előbbi esetében figyelembe veszik az oktatást és az 

ahhoz szervesen kapcsolódó tevékenységek végzését, valamint a tehetséggondo-

zási feladatokat és eredményeket. Az utóbbi esetében a publikációk számát tekintik 

az értékelés alapjának. A két területet 50-50%-ban veszik figyelembe. Az elisme-

rés, ami elsősorban mennyiségi és teljesítésalapú, leginkább pénzügyi formájú.  

A karon az OMHV kérdőív online tölthető ki. A linket a hallgatók e-mailben 

kapják meg. A válaszadási arány meglehetősen alacsony (13-15%). Az ered-

mények az összoktatói értekezleteken bemutatásra kerülnek. Emellett a kar 

egyes szervezeti egységei, sok esetben az egyes oktatók maguk önállóan állíta-

nak elő formanyomtatványt, amelyeken a diákok értékelni tudják az oktatók 

munkáját az egyes kurzusokra vonatkozóan. Az oktatók meglátása szerint a mi-

nőségbiztosítás elemeinek a biztosítása informális formában valósul meg. 

A lemorzsolódás csökkentése érdekében a kar a képzési kimenet adatait rend-

szeresen gyűjti, a folyamatokat értékeli. A foglalkoztatás tapasztalatait a karral 
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együttműködő nagyszámú foglalkoztatótól kapott információk egészítik ki. 

A Szegedi Tudományegyetem 2010-ben csatlakozott a DPR-hez. A DPR-ben 

az intézményi vizsgálat módszertana illeszkedik az országos rendszerhez, de a 

DPR rendszer működése nem szakspecifikus. A Hallgatói Szolgáltató Iroda 

minden adott évben végzett hallgatónak küld elektronikus formájú kérdőívet. 

Ezt a kérdőívet intézményi szinten kiegészítik az elégedettségre, intézményi 

lojalitásra, az intézmény elhelyezkedést segítő szolgáltatásra és a képzések hi-

ányosságaira vonatkozó kérdésekkel. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

Az önértékelés C-SWOT analízise alapvetően helyesen mutatja be a kritikus te-

rületeket. A külső korlátok között jelennek meg többek között a demográfiai té-

nyezők, az alapképzés és a mesterképzés munkáltatói megítélése, a földrajzi el-

helyezkedés és a mesterszakra belépők eltérő felkészültségi szintje. Az erősségek 

között szerepel az oktatói állomány alacsonyabb életkora, ami részben valóban 

előny, ugyanakkor magas képzettségű és kutatási teljesítményű oktatók jelenlé-

tére is szükség lenne. A gyengeségek között helyesen jelenik meg a professzorok 

alacsony száma, legalább egy fő magas képzettségű oktató főállású alkalmazása 

indokolt. További gyengeség még a tudományos tevékenység, ami a nemzetközi 

kutatási kapcsolatok kialakításával fejleszthető. Fejlesztési lehetőségek között 

sorolják fel az idegen nyelvű kurzusok kínálatának bővítését, a vállalati kap-

csolatok fejlesztését, a duális képzés és double degree program kialakítását. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Tantervmódosítással be kell emelni a következő területeket a tantervbe a 

KKK-nak való teljes megfelelés érdekében: marketingstratégia, marke-

ting információs, döntéstámogató és kontrolling rendszerek, közgazdaság-

tudomány története, interkulturális marketing. 

2. Célszerű lenne néhány kötelező angol nyelvű tárgy bevezetése.  

3. Megfontolandó legalább egy specializáció kialakítása a helyi, térségi gaz-

dasági sajátosságok, illetve a kutatási irányok figyelembe vételével. 

4. Fontos lenne legalább egy új szenior oktató alkalmazása. 

5. Nemzetközi kutatási kapcsolatok kiépítése, a publikáció erősítése 

6. Célszerű lenne egyenletessé tenni az oktatók szakdolgozati terhelését, 

megakadályozva a kirívóan magas egy főre jutó dolgozatszámot, s beve-

zetni a dolgozatok külsős értékelését. A szakmai elmélyülés lehetőségének 

megteremtése érdekében 2 félévre kellene növelni a szakdolgozat elkészí-

tésének tantervi idejét.  

7. Javasolt a vállalati kapcsolatok erősítése a régióban. 

8. A doktori képzés irányába történő erőteljesebb orientáció 
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Szent István Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudo-

mányi Kar (Gödöllő, Budapest) 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

marketing  

mesterképzési szak 

marketingstratégia és tervezés; 

marketingtudás és információme-

nedzsment 

specializációk 

 

szakindítási MAB határozat: 

2007/8/XII/3/56.  

2016/1/VII/3/47. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre,  

a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Szent István Egyetemen a marketing mesterszakon magyar nyelvű, teljes idejű 

nappali és részidejű, levelező képzés folyik az intézmény gödöllői székhelyén és 

a budapesti telephelyen. 4 specializációt hirdetnek, amelyek közül az üzleti kom-

munikáció a csökkenő hallgatói létszám miatt, a logisztika és ellátási lánc me-

nedzsment pedig a logisztikai menedzsment mesterszak beindítása miatt elveszí-

tette jelentőségét, és nem indul. Így 2 specializáció: a marketingstratégia és ter-

vezés, valamint a marketingtudás és információmenedzsment indul el rendszeresen.  

A szak tanterve megfelel a KKK dokumentumainak és elvárásainak. A szakmai 

törzsanyag 9 tárgya közül 7 kifejezetten a marketing egyes részterületeit fogja át, 

míg a differenciált szakmai ismereteket nyújtó specializációs tárgyak lehetőséget 

adnak a nagyon elmélyült tanulmányozásra is. (Az oklevél megszerzéséhez 120 

kreditre van szükség, az önértékelés adatlapján szereplő 180 kreditelírás.) A 

mintavételes alapon megtekintett tantárgyi leírások alapján korszerű tananya-

gokat használnak, amelyek között számosat a tanszék munkatársai jegyeznek.  

Személyi feltételek 

A szak személyi feltételei maximálisan eleget tesznek az akadémiai elvárások-

nak. Az oktatásban részt vevő 25 oktatóból 20 tantárgyfelelős. Minden oktató 

minősített, döntően PhD és CSc, de 5 fő DSc, ami jelzi a magas tudományos 

felkészültséget. A szak felelőse Lehota József, az MTA doktora, a szakterület 

nemzetközi hírű kutatója. Ezt tükrözi az a számos kutatási projekt, amelyben 

témavezetőként is részt vállalt, továbbá az MTMT-ben is dokumentált publiká-

ciós tevékenysége. A specializációfelelősök (Papp János, Komáromi Nándor) 
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megfelelők, 7 tantárgyfelelős azonban több esetben nem vesz részt az általuk 

jegyzett tantárgyuk oktatásában, ami nem felel meg a MAB-nak a tantárgyfe-

lelősökkel szemben támasztott elvárásainak. A magyarázat a legtöbb esetben 

az óraterhelés megadott szinten tartása, hogy az ne haladja meg a heti kötelező 

szintet, illetve egyes esetekben a tartós távollét, pl. szülés. 

A képzésben résztvevő 25 oktatóból 22 fő AT minősítésű. A tantárgyfelelősök 

mind vezető oktatók, azaz egyetemi tanárok vagy docensek. Ugyanakkor a mun-

katársak kormegoszlása az általános magyar helyzet problémáit jelzi, hiszen az 

összes oktató között is kisebbségben (36%) vannak az 1970 után születettek. 

Az országos problémával megegyezően, az egyetemi tanárok „túlkorosak” (a 7 

főből 5 fő 1950 előtt született), és viszonylag kevés a docens, aki a helyükbe 

léphet. A tantárgyfelelősök intézményi szintű kreditterhelése legfeljebb 25.  

Tudományos háttér 

A marketing mesterszak tudományos hátterét az Üzleti Tudományok Intézete 

Marketing módszertani és Marketing menedzsment tanszékei biztosítják. Im-

ponáló a lista, amely az elmúlt 25 év hazai és nemzetközi kutatási programjait 

sorolja fel. OTKA és TÁMOP kutatások mellett TEMPUS, LEONARDO és 

CEEPUS programokban való részvétel jelzi a nemzetközi kapcsolatokat. A 26 

hazai és 10 nemzetközi program gyakran más tanszékek, intézetek irányítása 

alatt bonyolódott, ami a szakok közötti együttműködésnek is egyik, indirekt 

formája. Emellett az oktatásban közvetlenül hasznosítható vállalati kutatási 

programokban is jeleskednek, amelyből 51-et jeleznek az elmúlt két évtized-

ben. Nagy multinacionális cégek (mint pl. IBM, Unilever, stb.) mellett hazai 

vállalatok (mint pl. ÉFOSZ) is szerepelnek a partnerlistán. 

Az MTMT adatbázisa alapján összesítve, az utóbbi 5 esztendőben 237 publiká-

ciót jelentetett meg a két marketing tanszékhez tartozó, a marketing képzésben 

részt vevő 10 munkatárs. Az egy főre vetített évi 5,3 tudományos publikáció 

megfelelő színvonalú szaklapokban és konferenciákon eleget tesz az elvárások-

nak, még ha vannak is eltérések az egyes oktatók között. 

Infrastrukturális feltételek 

A gödöllői székhelyen, ahol három kar közös használatában találhatók a tanter-

mek, a hazai átlagos helyzetnek megfelelően ki tudnak elégíteni minden igényt. 

A nagy előadók, telepített projektorokkal, biztosítják az évfolyamok számára is 

az előadások korszerű megtartását. A szemináriumi termek egy része szintén 

rendelkezik korszerű eszközökkel, projektorral, számítógéppel, TV-vel, más-

hová pedig telepíthetők az eszközök. A központi számítástechnikai oktató ter-

meken túl a GTK 92 hallgatói kapacitással rendelkező 5 számítástechnikai te-

remmel is rendelkezik. Egyidejűleg a gödöllői campuson 4166 hallgatót tudnak 

leültetni, a budapesti telephelyen 1085 férőhely található. 
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Az egyetemi könyvtár sok százezer könyvtári egységet gondoz 7 tagkönyvtár-

ban. A tudományterületileg releváns könyvek száma is jelentős, 26774, míg a 

gazdaságtudományi témakörbe tartozó, az egyetem által előfizetett folyóiratok 

száma 137 db. A könyvtár előfizet a legjelentősebb adatbázisokra, mint Scopus, 

Science Direct, EconLit stb. 

A képzési létszám és kapacitás 

A SZIE gazdaságtudományi képzési területi kapacitási adatai évről évre nagy 

ingadozást mutatnak. 2013-ban 1615 fő, majd egy évvel később 2014-ben 2774 

fő fogadására készültek fel, ami 2015-re 2369 főre mérséklődött.  

A marketing mesterképzésben levő nappali és levelező tagozatos hallgatók 

száma (két évfolyam, 2013-2014 évek átlaga) 149 fő. Az egy marketing okta-

tóra jutó (nappali tagozat 1 fő, levelező tagozat 0,5 fő) mesterszakos hallgatói 

létszám 8,5 fő, ami intenzív diák-tanár kapcsolatot tesz lehetővé. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A nappali képzésben a gyakorlati órák aránya 42,6%, ami elégségesnek látszik 

ahhoz, hogy a hallgatók készségszintre fejlesszék elméleti ismereteiket.  A gya-

korlati képzést segíti a 2003-ban átadott Marketingkutatási labor, ami lehetővé 

teszi speciális számítógépes szoftverek alkalmazását, fókuszcsoportok és spe-

ciális interjúk bonyolítását stb.  

A szak kimeneti céljául kitűzött általános és szakmai kompetenciák elsajátítta-

tása az egyes tantárgyakban jól nyomon követhető és megfelelő módszerekkel 

alátámasztott, döntően a számonkérési rendszer révén. A marketing mesterszak 

keretében végeztek kompetencia-teszteket, amelyek lehetőséget adtak a SZIE 

GTK-n és más intézményekben a kereskedelem és marketing alapszakon vég-

zett hallgatók kompetenciaszintjének összehasonlítására.  

Miközben az Erasmus és más programok révén van lehetőség külföldre menni, 

valamint idegen nyelven már Gödöllőn is tárgyakat hallgatni, a hallgatói visz-

szajelzések szerint ezekben nem jeleskednek a SZIE hallgatói. Ez a hallgatók 

tartózkodása mellett annak is betudható, hogy nem kapnak erős késztetést tanári 

részről sem az idegen nyelvű szakirodalom olvasására, ilyen tárgyak felvéte-

lére, sem a külföldi utak megpályázására. 

Értékelés és ellenőrzés 

A tantárgyak értékelése, a különböző írásbeli és szóbeli számonkérési módsze-

rek alkalmazása megfelel az általános hazai gyakorlatnak, amelyben hangsú-

lyos a folyamatos tanulásra ösztönzés.  

A diplomadolgozat-készítés és a záróvizsgák bonyolítása jól szabályozott. A 
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záróvizsga részét képező komplex vizsga a szakmai alapozó tárgyakból tartal-

maz 20 kérdést. Emellett a diplomadolgozat prezentációjára és szóbeli megvé-

désére kerül sor. A szakdolgozat témaválasztásában a hallgatóknak van nagy 

szerepük, a szakfelelős jóváhagyása mellett. A záróvizsga-bizottsági tagok szó-

beli és írásbeli véleményt is nyilvánítanak a hallgatók tantárgyi és elméleti tu-

dásáról, módszertani felkészültségéről, amelyet a szakfelelős is megkap. 

Egyébként ő vagy a specializációfelelős tagja a záróvizsga-bizottságnak.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A képzés eredményességének hallgatói létszámadatok oldaláról való megvilá-

gítása negatív tendenciákat mutat. Az önértékelés 2.6. pontjában bemutatott 

táblázatok évszámai pontatlanok. A 2008/2009 tanév szerepel kiinduló évként, 

miközben a vizsgált mesterképzés csak 2009-ben indult el, félévente meghir-

detve. Az sem világos, hogy a kétéves képzés során miként lehet már az első 

évben diplomát osztani. Emiatt a vizsgált 5 éves időszakot együtt vizsgáljuk, és 

feltételezzük, hogy egy éves elcsúszással korrektek az adatok, az első években 

kiadott diplomák száma pedig még a korábbi, kifutó képzésnek tudható be. 

A 2008/9-2012/13 közötti időszak adatai szerint a nappali képzés éves tervezett 

felvételi kerete 75-ről 40 főre csökkent, majd 110 főre nőtt, miközben a felvett 

hallgatók létszáma, csökkenő tendenciával, ingadozott: 36, 44, 26, 28, 26, ösz-

szesen 160 hallgatót vettek fel a nappali képzésre. A levelező képzés éves ter-

vezett felvételi kerete 150-ről 250-re nőtt, majd 55 főre csökkent, a felvett hall-

gatói létszám tendenciája, némi késleltetéssel, hasonló: 50,52, 46, 66, 29, ösz-

szesen 243 hallgató nyert felvételt a levelező képzésre.  

A jelentkezők száma mind a nappali, mind a levelező képzésben közel kétsze-

resen haladja meg a felvételi keretszámokat. Ha viszont az 1. helyes jelentke-

zéseket nézzük, akkor fordított a helyzet, és a tervezett felvételi keretszámok 

haladják meg kétszeresen a jelentkezőket. A 375 fős nappali tervezett felvételi 

kerethez képest 124 állami finanszírozású és 36 önköltséges (azaz 160 fő) hall-

gató nyert felvételt. A kapacitáskihasználás 40%-os lenne, ha mindenki elkezdte 

volna a tanulmányait, és nem lenne lemorzsolódás. A jelzett 5 éves periódusban 

a levelező képzés 685 fős felvételi keretszámra 141 állami finanszírozású és 12 

önköltséges (azaz 243 fő) nyert felvételt. A kapacitáskihasználás 35,5%-os, ami 

kedvezőtlenebb, mint a nappali képzésnél. A felvételi ponthatárok csökkenő 

trendet mutatnak, ami azt jelzi, hogy egyre nehezebb jó hallgatókat felvenni.  

A nyelvvizsga hiánya nem okoz problémát a diplomák kiadásánál. 

A tehetséggondozás számos formája érvényesül a képzés során. A hallgatókat 

bevonják a különféle kutatási programokba, aminek az egyik következménye, 

hogy a hallgatók a végzés után nagy valószínűséggel választják a SZIE doktori 

képzését. A marketing mesterszakos hallgatók 10-15%-a vesz részt az intézmé-

nyi TDK versenyeken. A díjnyertesek indulnak az országos versenyeken, 60-
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70%-uk ér el díjazott helyezést. A vállalati munkákba történő bevonás mellett 

a különleges képességű hallgatókat segítik vállalati gyakorlat, illetve rövid 

idejű vállalati munkák (8-16 óra/hét) elnyerésében. Korábban működtettek egy 

„MI Klubot”, ahová neves vállalati vezetőket is meghívtak, később ez beolvadt 

a Vállalatgazdasági Szakkollégiumba. Szűk körben működik demonstrátori 

rendszer is. Az országos marketing tárgyú versenyeken való részvételt erköl-

csileg és anyagilag is támogatják. A 2010-2014-es években 10 marketing sza-

kos hallgató részesült köztársasági ösztöndíjban.  

A PhD programba felvett korábbi mesterszakos hallgatók pozitívan nyilatkoz-

tak a kutatási és külföldi tanulmányi lehetőségekről. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakot gondozó két tanszék, valamint a szakfelelős jól részletezett és a fel-

adatokat, felelősségi hatásköröket világosan bemutató intézményi rendszerben 

működik. A beiskolázási és felvételi folyamatot a dékánhelyettes működteti, a 

szakfelelős feladatai a beiratkozástól a záróvizsgáig tartanak. A fejlesztési ja-

vaslatoktól kezdve az operatív működés összes eleméig a szakfelelős megfelelő 

rálátással és döntési befolyásolási képességgel rendelkezik. Ebben nagy sze-

repe van a korábban bemutatott tudományos és oktatási tapasztalatának. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A Szent István Egyetemen a minőségbiztosítás rendszere nagyszabású fejlesz-

tés alatt áll. Célul tűzték ki az ISO 9001 szabványnak való megfelelést. Ennek 

és az ESG-nek való megfelelés érdekében Akkreditációs Minőségügyi Bizott-

ság, Egyetemi Minőségügyi Központ és Kari Minőségügyi Bizottság működik. 

Ez utóbbi foglalkozik a szakot is befolyásoló kari, intézeti szabályzatokkal, az 

oktatói teljesítménymérés rendszerével, a hallgatói, oktatói véleményezés, elé-

gedettségmérés stb. rendszerével. Ezeknek az eredményeit félévente, évente 

visszacsatolják az érintettekhez, esetenként intézkedési tervet is kidolgoznak. 

A mesterszakos hallgatók körében rendszeresen készül záró, értékelő kérdőíves 

felmérés a képzési folyamat rendszeréről. 

A szakra vonatkozóan nem készül felhasználói és munkaerőpiaci felmérés, de 

képet kapnak a különböző információforrásokból, pl. elhelyezkedési (DPR) 

adatok, vállalati gyakorlatok értékelése stb. A SZIE Központi Karrier Iroda is 

szolgáltat erre vonatkozó adatokat.  

Az önértékelésben idézett, a GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési 

Intézete által készített felmérés szerint az egyes karok 2010-2012 között abszo-

lutóriumot szerzett volt hallgatói közül a GTK-n végzett hallgatók folytatták 

tanulmányaikat leginkább a Szent István Egyetemen, illetve más felsőoktatási 

intézményben. Közel 71%-uk rendelkezett állandó, teljes munkaidős állással, 
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míg a munkanélküliek aránya 5% körül volt. A 250000 Ft-nál többet keresők 

aránya a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon végzett hallgatók körében 

volt a legmagasabb. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT elemzés nagyon részletes, a további működés szempontjából mérle-

gelendő megállapításokat tartalmaz. Ugyanakkor hiányzik belőle sok indikátor, 

illetve annak valamilyen célértéke vagy a jelenlegi helyzetet leíró mutatószáma, 

ami alapján a jövőbeni változás megítélhető. A hosszú idő óta működtetett mi-

nőségbiztosítási rendszer, a folyamatos kompetenciamérés és az arra épülő hall-

gatói szaktanácsadás erősségként felhasználható lenne egy elmélyültebb KKK 

és tantárgyi megfeleltetés elemzésére (pl. milyen intenzitással jelenik meg a 

képzésben az esettanulmány mint módszer és a marketing munka terepe). 

Összefoglalóan: Az oktatási tapasztalat és az arra épülő piaci ismertség, a releváns 

specializációs tantárgycsoportok kínálata révén a SZIE marketing mesterszakja 

jelenleg az ország 2-3. legnépszerűbb marketing szakja, kétségtelenül vonzó kép-

zési helyszín. A teljesítményértékelési rendszer fejlesztése minden szempontból 

dicséretes, még ha a részletezettsége helyenként túlzónak is mondható, ugyanak-

kor hatásosabb kapcsolatba kellene hozni az oktatói előmeneteli, illetve jutalma-

zási, tágabb értelemben az erőforráshoz jutási rendszerrel. Az oktatástechnológia 

fejlesztésének – a Marketingkutatási labor megléte ellenére – kiemelt célnak kel-

lene lennie a korszerű tanulási, tanítási módszerek, számonkérési rendszerek el-

terjesztése révén. Ehhez a tanárok továbbképzését is új alapokra kell helyezni. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A képzés személyi feltételeit hozzák összhangba a MAB elvárásaival.  

2. A nemzetközi orientációt a hallgatók idegen nyelvű képzésben való rész-

vételének ösztönzésével, külföldi utak vonzerejének növelésével lenne 

célszerű elősegíteni. A fiatalabb tanárok külföldi oktatási és kutatási ta-

pasztalatszerzésének elősegítése is javasolható. 

3. A vállalati kapcsolatok szisztematikus nyilvántartására lenne szükség, 

építve a volt diákok munkahelyeinek bevonására az oktatásba és a kutatásba. 

Rendszerezni és elemezni kellene, milyen vállalati impulzusok érnek egy 

nappali képzéses diákot a teljes képzés során, és ez milyen kapcsolatban van 

a képzés alatt vagy korábban szerzett vállalati gyakorlati tapasztalattal. 

4. A SZIE egyéb karai által képviselt tudományterületek, valamint az üzleti 

körök tudatos megjelenítése a képzésben hasznos lenne projektmunkák és 

esettanulmányok formájában, kiaknázva a szinergia hatását, teret engedve 

a karok közötti együttműködésnek. 
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Minőségértékelés a szakok országos helyzetéről: turizmus-vendéglátás 

alapképzési szak, turizmus-menedzsment mesterképzési szak 

 A=akkreditált (11) 

AM=monitorvizsgálat (8) 

A turizmus-vendéglátás alapszakot 14 intézmény indította. Budapesten 4 in-

tézmény (Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Gazdasági Egyetem, Buda-

pesti Metropolitan Egyetem, Edutus Főiskola), a keleti országrészben 6 intéz-

mény (Debreceni Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Károly Róbert Főis-

kola, Miskolci Egyetem, Szent István Egyetem, Szolnoki Főiskola), míg a nyu-

gati országrészben 4 intézmény (Kodolányi János Főiskola, Nyugat-Magyaror-

szági Egyetem, Pannon Egyetem, Pécsi Tudományegyetem) adott helyet a kép-

zésnek. Azt mondhatjuk, hogy a képzések a Dél-Alföldi Régió kivételével le-

fedik az ország teljes területét. A hagyományosan főiskolai szintre tervezett 

képzési forma a Bolognai folyamat indulásával bekerült az egyetemek profil-

jába is. Budapesten 3 főiskola mellett 1 egyetem kínálja a programot, míg vi-

déken majdnem egyenletes a megoszlás. A felülvizsgálat eredményeként a 

MAB 8 esetben (BCE, Edutus, EKF, KJF, ME, PE, SZIE, SZF) intézkedési terv 

előírásával, míg 6 esetben (BGE, BKF, DE, KRF, NYME, PTE) monitorvizs-

gálat lefolytatása mellett javasolta a szak akkreditációját12. 

A turizmus-menedzsment mesterszak 6 helyen volt meghirdetve (BCE, 

BGE, BKF, KRF, PE, PTE), de közülük a BCE mesterszak egyetlen egyszer 

sem indult el, ezért arról nem készült jelentés, a MAB nem akkreditálta a sza-

kot. Meglepő, hogy nem volt elég jelentkező, mert a Corvinus márka minden 

más mesterszaknál jelentős vonzerőt jelent. Ez indirekt módon azt is jelzi, hogy 

a turisztikai ágazati ismereteket a potenciális hallgatók alacsonyabb akadémiai 

szintre pozícionálják. A többi helyen is előfordult olyan év, amikor létszámhi-

ány miatt nem indult el a szak (BGE 2015, BKF (MET) 2014, KRF 2011, 2012, 

2013, PE 2009, 2014, PTE 2009, 2011, 2014, 2015).  A felülvizsgálat eredmé-

nyeként a MAB minden szak esetében monitor vizsgálat lefolytatása mellett 

javasolta a szak akkreditációját13. 

A tantervek általában tükrözik a szakindítási mintatantervekben elfogadott tan-

tárgyakat. Néhány esetben kritikaként merült fel, hogy az alapszaknál a ven-

déglátásra viszonylag kisebb hangsúly jut, mint a turizmusra.  

                                                 
12 Értékelés nélkül vonja meg a MAB az akkreditációt a következő szak esetében: BGE – turiz-

mus-vendéglátás BA (Nyitra). Az akkreditáció megvonásának oka: az intézmény több éve nem 

folytat képzést a szakon. 
13 Értékelés nélkül vonja meg a MAB az akkreditációt a következő szak esetében: BCE – turiz-

mus-menedzsment MA. Az akkreditáció megvonásának oka: az intézmény több éve nem folytat 

képzést a szakon. 
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A látogató bizottságok képviselői javaslatot fogalmaztak meg a turizmus-me-

nedzsment szaknál a KKK-ban megfogalmazott bemeneti követelmények meg-

változtatására. Az indok a szakterület transzdiszciplináris tartalma, ami miatt a 

nem turizmus-vendéglátás alapszakkal rendelkezők számára is nyitva lehetne 

hagyni a jelentkezést, 30 kreditnyi gazdaságtudományi alapismeretek folyamatos 

nyújtása mellett. A javaslat megfontolható más szakoknál is, hiszen pl. a moti-

vált, gyakorlati ismeretekkel rendelkező jelentkezők az MBA programokba jö-

hetnek bármilyen alapdiplomával. Az igényesebb programoknál egy GMAT 

vagy hasonló tesztvizsga eredménye jelentheti a szűrést. Ezt is meg lehet fontolni.  

Az intézmények infrastrukturális adottságai megfelelők. Néhány nagyobb 

létszámmal dolgozó intézményben merült fel időlegesen zsúfoltság. A könyv-

tárak biztosítják a szükséges könyveket és folyóiratokat. A vendéglátási oldal 

technikai feltételei nem mindenütt biztosítottak.  

Az oktatás és kutatás személyi feltételei nem azonosak az egyetemek és a 

főiskolák, illetve az alap- és mesterképzéseknél. A nagy létszámú intézmények-

nél (mint pl. a BGE, ahol 3200 nappalis hallgatót vettek fel az elmúlt 5 évben) 

sok a vendégtanár, a tárgyfelelősök kevésbé jutnak oktatási lehetőséghez, az 

angol vagy német nyelvű képzésnél gyakran hiányos a tanárok szakmai, tudo-

mányos háttere. A szakfelelősök MTMT alapján mért publikációs teljesítménye 

(ld. táblázat) nem mutat nagy különbséget a mester-, illetve az alapképzésben. 

Ezt negatívan ítélhetjük meg, ha a mesterképzéstől a doktori képzésre való fel-

készítést is elvárjuk. 

 

A turizmus-vendéglátás alapszak és a turizmus-menedzsment mesterszak szakfe-

lelőseinek publikációs teljesítménye az MTMT-ben hozzáférhető adatok alapján 

Intézmény 

Tudományos 

közlemények 

száma 

További 

tud. közle-

mények 

Impakt 

faktor 

Hirsch-

index 

Független 

idézés 

BCE (BA) 32 11 0 1 1 

BCE (MA) 186 27 4,3 15 1199 

BGE (BA) 14 7 0 0 0 

BGE (MA) 3 4 0 0 0 

BKF (MET) (BA) és 

(MA) 
46 3 2,1 14 537 

DE (BA) 27 4 0,7 1 4 

Edutus (BA) 8 2 0 0 0 

EKF (BA) 35 14 0 4 56 

KJF (BA) 155 19 4 17 897 

KRF (BA) és (MA) 117 28 0 7 187 

ME (BA) 124 52 0 5 73 

NYME (BA) 40 3 0 2 5 



turizmus-vendéglátás alapképzés 

turizmus-menedzsment mesterképzés 

237 

Intézmény 

Tudományos 

közlemények 

száma 

További 

tud. közle-

mények 

Impakt 

faktor 

Hirsch-

index 

Független 

idézés 

PE (BA) és (MA) 16 8 1,1 0 0 

PTE (BA) 168 17 1,8 11 306 

PTE (MA) 110 39 0 4 82 

SZF (BA) 55 20 0 1 1 

SZIE (BA) 39 25 0 3 16 

A képzési létszámok alapján a turizmus az egyik legnépszerűbb szakterület. A 

kapacitások kialakítása tükrözi a makrogazdasági igényeket, hiszen a munka-

vállalók több mint 10%-a ebben a szektorban dolgozik. Így a végzősök elhe-

lyezkedésével sincs baj, jóllehet a DPR-ből csak becsülni lehet azok arányát, 

akik a szak profiljában helyezkednek el. 

A képzési folyamat végén intézményenként változó arányban, de 10-25%-ban 

nem tesznek eleget a hallgatók az emelt nyelvvizsga követelményeknek, így 

késleltetve vagy egyáltalán nem jutnak a diplomához. 

A minőségbiztosítás rendszere általában jól és központilag szervezett, formáli-

san eleget tesz a kívánalmaknak. Másrészt viszont hiányos, mert nem elég célzott 

a minőségi indikátorok monitorozásában, az elszámoltathatóságban. Ilyennek te-

kintjük az idegen nyelvű szakirodalom arányát a kötelező irodalmon belül, az 

idegen nyelven felvett kreditek számát, arányát, vagy a külföldön töltött időt. 

Az intézményi SWOT elemzések sok részterületre hívják fel a figyelmet, ame-

lyekből említésre érdemes, hogy a piaci siker érdekében minden intézménynek 

törekedni kellene arra, hogy megfeleljenek az adott térség munkaerőpiaci elvá-

rásainak. Ez alapján specializálódhatnának, és jobban pozícionálhatnák az in-

tézményi márkát, ami a versenyképességük növeléséhez vezetne. 
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Turizmus-vendéglátás alapképzési szak 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

turizmus-vendéglátás  

alapképzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2005/8/III/2/82. 

2016/1/VII/3/18. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre,  

 a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett.  

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A turizmus-vendéglátás alapszakon magyar nyelvű, nappali képzést folytat az 

intézmény. A tanterv megfelel a KKK-nak és a MAB előírásainak.  

A tananyagok korszerűek, több friss tankönyv a tantárgyfelelős műve, számos 

hazai főiskolán és egyetemen is oktatási anyag. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Jászberényi Melinda szakirányú tudományos fokozattal rendelke-

zik, részt vesz a tananyagfejlesztésben, aktív a tudományos közéletben is, a szak 

vezetésére alkalmas.  A képzés 53 tantárgyát 49 oktató oktatja, közülük 40 tan-

tárgyfelelős. Magas a teljes állású oktatók aránya: 46 oktató AT, 2 AE és 1 ven-

dégoktató van a képzésben. A legtöbb oktató fokozattal rendelkezik, 2 oktató az 

MTA doktora. 9 egyetemi tanár oktat a szakon. Az oktatók koreloszlása ked-

vező, a legtöbben az 1960-69 és az 1970-80 között született korosztályok tagjai. 

A szakoktatók létszámát növelni kell. 

Tudományos háttér 

A szak oktatói tématerületük ismert és elismert kutatói, magas presztízsű folyó-

iratokban publikálnak, publikációs teljesítményük az MTMT-ben jól nyomon 

követhető. 

A turizmus-vendéglátás alapszak 2014. augusztus 31-ig a kar Gazdaságföldrajz 

és Jövőkutatás Tanszékhez tartozott, azóta pedig a Marketing és Média Intéze-

ten belül a Turizmus Központhoz (korábban Turizmus Kompetencia Központ). 
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Élénk műhelymunka és tudományos közélet zajlik itt, több nemzetközi tudo-

mányos tanácskozás szervezésére került sor. A kutatások hangsúlya a korábbi 

egészségturisztikai irányról a kulturális turizmus felé tolódott.  

Infrastrukturális feltételek 

A szakon folyó képzés általános és speciális infrastruktúrája, technikai felsze-

reltsége és állapota megfelel a kor elvárásainak. A Budapesti Corvinus Egye-

tem könyvtári hálózata az ország egyik legnagyobb könyvtára. A gazdálkodás-

tudományi kötetekkel való ellátottság megfelelő. Ez kiegészül az elektronikus 

hozzáférésű szakirodalommal és tananyagokkal. Az általános és speciális adat-

bázisok a könyvtári olvasótermekből vagy otthoni gépekről is elérhetők. 

A képzési létszám és kapacitás 

A vizsgált 2009/10-2013/14 közötti időszakban a 80 hallgatóra tervezett éves 

felvételi keretszámot kitöltötték. A szak iránt a jelentkezők érdeklődése kiemel-

kedően magas, minden évben többszörös a túljelentkezés.  

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A tanterv szerint az ismeretátadás előadásokon és szemináriumokon történik. 

A gyakorlatias képzés számos tantárgy esetében feladatmegoldást, csoportmun-

kát, esettanulmányokat, szimulációs játékot, egyéni vagy csoportos szóbeli pre-

zentációt stb. jelent.  

Mindez a turizmus kompetenciák fejlesztését illetően eredményes, de a vendég-

látási gyakorlati foglalkozások aránya növelendő, szükség esetén a vendéglá-

tással foglalkozó tantárgyak száma is. 

Értékelés és ellenőrzés 

Az értékelési módokat (aláírás, gyakorlati jegy, vizsga), a kapcsolódó szabá-

lyokat az egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza. 

A szakon jellemzően komplex számonkérést alkalmaznak. Ebben az évközi 

zárthelyi dolgozatok mellett órai és otthoni, egyéni és csoportos feladatok, eset-

tanulmányok, gyakorlati feladatok megoldása és prezentációja is szerepel. Az 

értékelés során figyelembe veszik az órai aktivitást, vitakészséget is. A kollok-

viumok jellemzően írásbeliek, kivéve az angol nyelvű választható tárgyakat.  

A szakmai gyakorlati hely lehet hazai vagy külföldi vállalat, intézmény, non-

profit szervezet, de nem lehet a hallgató saját tulajdonú vállalkozása és egye-

temi hallgatói/diákszervezet. A szakmai gyakorlat sikeres teljesítése után a hall-

gatók írásos szakmai beszámolót készítenek. A szakot gondozó tanszék kiter-

jedt szakmai-tudományos kapcsolatainak köszönhetően több tucat gyakorlati 

helyszínt tud felkínálni a hallgatóknak. A szakmai gyakorlati helyekről a hall-

gatók visszajelzései pozitívak. Több esetben felvették a szakmai gyakorlatot 
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végző hallgatót az adott intézménybe/gazdasági társasághoz munkavállalónak.  

A szakdolgozat témáját a hallgató a szakszeminárium-vezető irányításával ha-

tározza meg. A hallgatók a tanárok által listán ajánlott szakdolgozati témakö-

rökhöz kapcsolódóan választanak szakdolgozati témát. Jellemző témák voltak: 

a turisztikai fogyasztói magatartás témakörében az utazási vásárlási folyamat 

sajátosságai; motivációk az utazási döntésekben; a turizmusmarketing témakö-

rében imázselemzés és imázsalkotás a térségek esetében; kreativitás a termék-

fejlesztésben egy konkrét vállalkozás vagy térség példáján; további témakörök: 

gazdasági hatások a turizmusban; turisztikai vállalkozások. A szakdolgozatot 

két bíráló bírálja, az egyik a hallgató szakszeminárium-vezetője. A szakdolgo-

zati eredmények jók, a szakdolgozatok évről évre jól szerepelnek a Magyar Tu-

rizmus Zrt. országos turizmus-témájú szakdolgozati pályázatán.  

A záróvizsga tartalmát és követelményeit a kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

rögzíti. A záróvizsga során a hallgató a záróvizsga-bizottság előtt megvédi a 

szakdolgozatot, és felel a szakdolgozathoz kapcsolódó – előre meghatározott – 

témakörökből. A három tagú záróvizsga-bizottság elnöke a szak vezető oktatója. 

Közvetlenül a záróvizsga után a bizottság értékeli a vizsgáztatás tapasztalatait, ez 

a megbeszélés biztosítja a tapasztalatok visszacsatolását az oktatási folyamatba. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A vizsgált időszakban 425 hallgatót (82, 115, 75, 75, 78) vettek fel a képzésre, 

és 235 diplomát adtak ki. 53 diplomát tartottak vissza a nyelvvizsga hiánya mi-

att, ami – tekintve, hogy az alapfokozat megszerzéséhez két nyelvvizsga szük-

séges – igen kedvező. A BCE-re jelentkezők körében igen jelentős a nyelvvizs-

gával rendelkezők aránya.  

A tehetséggondozás fő eszközei a TDK, a szakkollégiumok és a demonstrátori 

tevékenység. Igen intenzív a TDK munka a szakon. 3 esetben OTDK-díjas lett 

a szak hallgatója. A 6 gazdálkodás- és társadalomtudományi szakkollégium kö-

zül a turizmus-vendéglátás alapszakos hallgatók a Rajk László szakkollégium 

és az EVK szakkollégium tagjai. A szakkollégiumi és a TDK-tevékenység 

szinergikus hatással bír. Az alapszakos hallgatóknak a tudománnyal való meg-

ismertetését szolgálják a Gazdálkodástani Doktori Iskola Turizmus specializá-

ciójához kötődő, a doktoranduszok kutatómunkájára épülő projektek is. 

A visszajelzések szerint a hallgatók egyre nehezebben helyezkednek el. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakfelelős megfelelő hatáskörrel rendelkezik az egyetem, a kar struktúrájá-

ban. Az egyetem, illetve a Minőségügyi Iroda tevékenységéhez kapcsolódóan 
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folyamatos monitoringot biztosít, ami elsődlegesen a különféle felmérések, vé-

lemények tapasztalatainak összegzését, illetve azoknak az oktatási folyamatba 

való visszacsatolását jelenti. A monitoring kiegészül az oktatók személyes ta-

pasztalatainak, a hallgatók részéről hozzájuk érkező panaszoknak, problémák-

nak és elégedettségjelzéseknek a kanalizálásával és visszacsatolásával. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A minőségbiztosítási rendszer irányítása és működtetése az Egyetemi Minőség-

ügyi Koordinációs Bizottság feladata, de kari minőségügyi koordinációs bizott-

ság is működik. 2014 óta új minőségügyi kézikönyv szabályozza a minőség-

biztosítást. A képzéssel kapcsolatos folyamatok monitorozása, a képzési szer-

kezet és folyamatos fejlesztés a szakfelelős feladata, de a HÖK, hallgatók és 

munkaadók is részt vesznek ebben a munkában.  

A partneri visszacsatolások közül kiemelkedő jelentőségű az Oktatói Munka 

Hallgatói Véleményezése. Az OHV eredményeit figyelembe veszik az oktatói 

teljesítmény értékelésben és az „év oktatója” díjak kiosztásakor. Az oktatói tel-

jesítménymérés eredményeit felhasználják az oktatás színvonalának javításá-

ban. Az oktatók véleménye a kutatási lehetőségekről, a szakmai előmenetelről 

pozitív. A hallgatók úgy látják, hogy felméréseiknek, jelzéseiknek van hatása, 

visszacsatolása az oktatás minőségére és struktúrájára.  

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

Az alapszak fő erőssége maga a BCE brand vonzó hatása, az oktatói gárda magas 

kvalifikáltsága, az infrastruktúra magas színvonala és a partnerekkel való jó 

együttműködés. Gyengeségük az alacsony szakoktatói létszám, veszélyeztető té-

nyező a hallgatók nehezedő elhelyezkedési lehetősége és az egyre erősödő ver-

senytársak a felsőoktatásban. Fejlesztési lehetőséget látnak a turizmus menedzs-

ment mesterképzés indításában, aminek a realitása nehezen ítélhető meg; reáli-

sabb talán a szintén lehetőségként felvetett szakirányú továbbképzés indítása. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A turizmus mellett helyezzenek nagyobb hangsúlyt a képzésben a ven-

déglátásra több gyakorlati foglalkozással, a szakoktatók létszámának 

emelésével, szükség esetén több vonatkozó tantárgy bevezetésével.   
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Budapesti Gazdasági Egyetem 

Kereskedelmi, Vendéglátóipari 

és Idegenforgalmi Kar (KVIK) 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

turizmus-vendéglátás  

alapképzési szak 

(magyar, angol, német nyelven) 

idegenforgalom és szálloda;  

vendéglátás és szálloda speciali-

zációk 

 

 

működő képzés értékelése: 

2008/1/XII. 

(a Budapesti Gazdasági Főiskolán) 

2016/1/VII/3/19. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar, angol és német nyelvű, to-

vábbá távoktatásos képzésre,  

 a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő 
 (monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 a tantárgyfelelősök több tantárgy esetén nem vesznek részt a képzésben, 

 a szakon túl magas a vendégoktatók aránya,  

 az idegen nyelvű képzés személyi feltételei problematikusak. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szak nappali és távoktatásos képzési formában zajlik magyar, angol és német 

nyelven. Székhelyen kívül Székelyudvarhelyen indították, de ezen a képzési 

helyen még nincs végzett évfolyam. A szak aktuális tanterve és az előírt kom-

petenciák képzési folyamat során való elsajátíttatása megfelel a képzési és ki-

meneti követelményeknek. Az üzleti szakok közös alapozó modulja a főiskolán 

egységesen 79 kredit. Az önértékelésből látszik, hogy jelen vannak a társada-

lomtudományi alapismeretek (10-20 kredit a KKK-ban), azonban ezek az 

anyagban nem különülnek el. Talán szerencsésebb lett volna a képzés bemuta-

tása során a KKK szerkezetét követni. A szakon a szakmai törzsanyag 42 kredit, 

a specializációk tantárgyai 48 kredit értékben kerülnek oktatásra. A szabadon 

választható tárgyak 11 kreditet képviselnek, ezeket az intézmény a kötelezően 

választhatóakhoz hasonlóan modulokba rendezi. 



turizmus-vendéglátás 

alapképzés 

243 

A szakmai gyakorlatra az idegenforgalom és szálloda specializáción a hatodik 

félévben, a vendéglátás és szálloda specializáción a hetedik félévben kerül sor. 

A szakmai gyakorlat lebonyolítását segíti a főiskola kiterjedt vállalati kapcso-

latrendszere. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Szalók Csilla teljes munkaidőben foglalkoztatott főiskolai tanár, 

a szakon 11, az intézményben 33 kredit felelőse. Ö egyben az idegenforgalom 

és szálloda specializáció felelőse. A vendéglátás és szálloda specializáció fele-

lőse, Lugasi Andrea szintén AT besorolású főiskolai tanár, a szakon 6 kredit 

felelőse. 

A szakon oktató 157 főből 112 AT, 43 V besorolású, a vendégoktatók aránya 

tehát túllépi a MAB által elvárt 20%-os szintet (27%). Az oktatók több mint 

fele, valamennyi tantárgyfelelős rendelkezik tudományos fokozattal, a tan-

tárgyfelelősök között nincs vendégoktató, ugyanakkor a tantárgyfelelősök je-

lentős része nem vesz részt az oktatásban. A tudományos fokozattal rendelkező 

oktatók száma az elmúlt időszakban növekedett, a tanári állomány jelentős 

szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

A tantárgyfelelősök egy része nem vesz részt tantárgya oktatásában vagy az 

idegen nyelvű képzésben a tantárgy oktatásában. Az intézmény szerint a tan-

tárgyfelelősök azért nem vesznek részt minden szakon az oktatásban, mert az 

egyes tantárgyak felelősei intézményi szinten kerültek kijelölésre. Ezért – fi-

gyelemmel az intézmény méreteire és a hallgatói létszámra – nem életszerű, 

hogy a tantárgyfelelősök valamennyi oktatási program esetében részt vegyenek 

az érintett stúdiumok oktatásában. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy bár a szak 

és az intézmény megfelelő mechanizmusokkal rendelkezik annak biztosítására, 

hogy az oktatott tananyag tartalma és minősége az oktatás során egységes le-

gyen, szükséges lenne, hogy a tárgyakat ténylegesen oktató személyek között 

legyen legalább egy oktató, aki megfelel a tantárgyfelelősre vonatkozó előírá-

soknak (szakképzettség, tudományos fokozat, foglalkoztatási jogviszony) ab-

ban az esetben, ha a tantárgyfelelős nem oktat. 

Hasonló problémát jelent az idegen nyelvű oktatás esetében az oktatói összeté-

tel. Ha az idegen nyelvű oktatási programok feltételeinek akkreditációs megfe-

lelését vizsgálnánk, nagyszámú tárgy esetében kellene negatív eredményt je-

leznünk. Az idegen nyelvű oktatásra a magyar nyelvű akkreditáció alapján ke-

rül sor, ez a jelenlegi jogértelmezés szerint teljes mértékben jogszerű. Ha azon-

ban az előírt követelményeket külön az idegen nyelvű képzés esetében is érvé-

nyesítenénk, hiányoznának e feltételek (szakképzettség, tudományos minősí-

tettség, megfelelő foglalkoztatási jogviszony). Sok esetben ugyanis középisko-

lai tanári vagy más, nem közgazdasági végzettséggel, tudományos fokozat nél-

kül, esetleg vendégoktatóként oktatják az adott tárgyat. 
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Tudományos háttér 

A turizmus-vendéglátás alapszak szakmai irányításáért kiemelten felelős Tu-

rizmus-Vendéglátás Intézet és tanszékei e képzésben érintett oktatóinak publi-

kációs tevékenységéről képet ad az a körülmény, hogy a 2007-2013 közötti idő-

szakra vonatkozóan 260 db publikációt jegyez a két intézeti tanszék, amely – 

mind szakterületi vonatkozásait, mind számosságát tekintve – jól illusztrálja az 

oktatók tudományos tevékenységét. Az intézet a vizsgált időszakban átlagosan 

évente 3 konferenciát rendezett, amelyekből évente egy nemzetközi volt. 

Infrastrukturális feltételek 

A karon az infrastrukturális feltételek adottak a vizsgált képzéshez, bár javításra 

van szükség az oktatók elhelyezésében. Az intézmény biztosítja a képzés tan-

termi ellátottságát: 5 előadó, 48 olyan tanterem, 12 számítógépes labor, 4 nyelvi 

labor áll a hallgatók rendelkezésére. Az oktatástechnikai ellátottság is kiváló, 

kitűnően felszerelt, fókuszcsoportos vizsgálatok lebonyolítására alkalmas ter-

met is kialakítottak, amelyben a technikai felszereltség (hang- és képrögzítés; 

vetítéstechnika stb.) lehetővé teszi marketing-, reklám- és piackutatás jellegű 

feladatok gyakoroltatását, a kvalitatív technikák elsajátíttatását. A szak szem-

pontjából kiemelendő, hogy a karnak saját utazási irodája és tankonyhája van, 

ahol a hallgatók színvonalas gyakorlati képzést kapnak. 

Az intézményi könyvtár közel 4000 érvényes beiratkozással rendelkezik, kb. 

90.000 kötet és 150-féle folyóirat áll a hallgatók rendelkezésére, a szakkönyv-

állomány tartalmazza a tantárgyi tematikák irodalomjegyzékében felsorolt 

könyveket. Az intézményben olyan korszerű szolgáltatásokat nyújtó informati-

kai hálózat működik, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett formában 

hozzáférhetnek, a szakdolgozatok, diplomamunkák elkészítésének szakmai, 

kutatási, feltételei adottak.  

A hallgatói ügyintézés jelenleg kari szinten zajlik, az egységes ügyfélszolgálat 

kialakítása folyamatban van. A távoktatásos hallgatók az ügyfélszolgálat mun-

káját nagyon hallgatóbarátnak ítélik meg. 

Összességében a mindenkori hallgatói létszámnak megfelelő a tantermek, la-

boratóriumok, tanszéki helyiségek elhelyezése, a képzést szolgáló szervezeti, 

hivatali struktúra működtetése, bár a korszerűsítés időszerű.  

A képzési létszám és kapacitás 

A képzés eredményességét bizonyítják a hallgatói létszámadatok. A BGE tu-

rizmus-vendéglátás alapszak hallgatói részesedése az országos hallgatói létszá-

mot tekintve évek óta meghatározó, 40% körül van. A szakra vonatkozó felvé-

teli keretet a magyar nyelvű nappali képzésben minden évben fel tudják tölteni, 

az angol nyelvű képzésben szintén magas a felvettek aránya. A német nyelvű 

képzésre kevesebben jelentkeznek, az elmúlt öt évben 19-45 főt vettek fel a 
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tervezett 84, illetve a 2013/14-es tanévben 38 főt a tervezett 50 helyre. A táv-

oktatási létszám a kezdeti magas létszámról jelentősen visszaesett, de az utóbbi 

két évben ismét jelentős emelkedést mutat, jelenleg a tervezett létszám kb. ¼-

ét veszik fel. A hallgatói létszám összetétele a vizsgált időszakban jelentősen 

megváltozott, ebben elsődlegesen a finanszírozási rendszer drasztikus változása 

játszott szerepet. A diplomaszerzési időszak meghosszabbodása jól szemlélteti 

a változásokat.  

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A szakon jelentős a gyakorlati képzés aránya, sok a gyakorlati foglalkozás és sok 

gyakorlati szakember vesz részt az oktatásban. A hallgatók jelentős számban 

vesznek részt külföldi részképzéseken és különböző szakmai rendezvényeken. 

A tankönyv- és jegyzetellátottság átlagon felüli; igen nagy a saját fejlesztésű 

anyagok aránya az oktatásban, amelyet jól egészítenek ki a hazai gazdasági fel-

sőoktatásban szélesebb körben használt tankönyvek. A saját fejlesztésű anya-

gok közül kiemelendő az esettanulmányok és az e-learninges tananyagok ki-

dolgozása, amelyek a mai igényekhez alkalmazkodva segítik a tudás átadását 

és a hallgatók motiválását. 

A távoktatásos hallgatók számára előnyös, hogy hétköznap este vagy hétvégén 

is látogathatják a konzultációkat, a távoktatásos tananyagok könnyen elérhe-

tőek számukra és a Coospace rendszer segítségével elektronikusan is feltölthe-

tik beadandó munkáikat.  

Értékelés és ellenőrzés 

A szakon az értékelés és ellenőrzés kereteit az intézmény Tanulmányi és Vizs-

gaszabályzata határozza meg. A számonkérési formákat a mintatantervek tar-

talmazzák, a feltételek teljesítésének módját pedig az oktatási szervezeti egysé-

gek határozzák meg, amelyet a hallgatói tájékoztatókban közzétesznek. A kri-

tériumtárgyak teljesítését az oktató aláírással igazolja, amely az oklevél meg-

szerzésének feltétele. A szakon a számonkérések között körülbelül egyenlő 

arányban szerepelnek a kollokviumok és a gyakorlati jegyek.  

A Turizmus-Vendéglátás Intézet által oktatott tárgyak érdemjegy-átlaga – négy 

korábbi tanév vonatkozásában vizsgálva – 3,38, 26%-os relatív szórással. (A 

kari átlag 2011-ben 3,25.) Tanévenként jelentős eltérés nincs az érdemjegyi át-

lagban. Az érdemjegyek átlageredményei az elmúlt 2013/14. tanévben (főként 

az alapozó módszertani és közgazdasági ismeretkörök esetében) a hallgatók 

nem minden esetben kielégítő színvonalú előképzettségének is köszönhetően 

csökkentek. Az egyes szaktárgyak érdemjegyeinek alakulása a záróvizsgák 

komplex szóbeli eredményeinek átlagban jó értékével összefüggésben vizsgá-

landó. A szakon az ellenőrzési és értékelés kereteit az intézmény Tanulmányi 
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és Vizsgaszabályzata határozza meg. A kiadott oklevelek átlagban jó (4) ér-

demjegy átlaga jelzi az alapszakos kimenet színvonalát. Az egyes tanévek vo-

natkozásában érdemi különbség az elért eredményekben nincs. 

A szakdolgozatok témaválasztásához a szak vezetése javasol témákat, amelyek 

között szerepelnek korábbi hallgatók által kidolgozott egyéni szakdolgozati té-

mák is, és a hallgatóknak saját egyéni szakdolgozati témaválasztásra is van le-

hetőségük. A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és egy komplex szóbeli 

vizsgából áll. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

Az elmúlt öt évben a teljes idejű képzésre több mint 3200 hallgatót vettek fel, 

és 1668 diplomát adtak ki. A két adat természetesen nem feleltethető meg egy-

másnak egy az egyben, mégis magas lemorzsolódási arányt jelez. A távoktatá-

son még rosszabb a helyzet: 847 hallgatót vettek fel, és 274 diplomát adtak ki 

öt év alatt. A legnagyobb gondot a felvett hallgatók heterogén, gyakran gyenge 

felkészültsége jelenti. Jórészt ezzel függ össze, hogy sok hallgató nem képes az 

idegen nyelvi követelményeknek megfelelni a záró vizsgáig, és ezért nem kap 

diplomát. A magyar nyelvű képzésen a hallgatók 16-37%-a a nyelvvizsga hiá-

nya miatt nem kap diplomát. A BGE több kezdeményezést tett e gondok csök-

kentésére, és eredményt ért el a tehetséggondozás és a TDK területén is. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakfelelős, aki egyben a Turizmus-vendéglátás Intézet és az azon belül mű-

ködő Turizmus intézeti Tanszék vezetője is, felelős az alapszak tartalmáért és 

a teljes képzési folyamatért. A főiskolán az alap- és mesterképzési szakok fele-

lőseit – a Tudományos Tanács véleményének kikérését követően - a rektor 

bízza meg az érintett alapozó vagy szakmai intézet vezetőjével egyetértésben. 

Az alap- és mesterképzési szak felelőse teljes munkaidőben (AT) foglalkozta-

tott, tudományos fokozattal rendelkező egyetemi, főiskolai tanár, egyetemi, fő-

iskolai docens lehet, aki a szak legalább egy tantárgyának is felelőse. A szak-

felelős tanszékvezetői, intézetvezetői beosztása segíti a szak érdekeinek képvi-

seletét a főiskolán.  

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A BGE minőségügyi tevékenységének irányítási rendszere 2005 óta működik, 

és folyamatosan fejlődik, bővül, ennek is köszönhető, hogy a főiskola 2010-ben 

Felsőoktatási Minőségi Díj elismerésben részesült. A Minőségirányítási Kézi-

könyv tartalmazza az intézmény minőségpolitikáját, a minőséggel kapcsolatos 
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küldetésnyilatkozatát, az éves intézkedési tervek pedig biztosítják annak aktu-

alizálását. A végrehajtást elsősorban a Minőségirányítási és Értékelési Bizott-

ság és a Minőségügyi Iroda koordinálja.  

A főiskola minden évben elvégzi a központi (aktív és végzett hallgatókra vo-

natkozó) felméréseket, és a kérdőívek a központi kérdések mellett 

intézményspecifikus kérdéseket is tartalmaznak. A felmérésekről a főiskola sa-

ját elemzéseket készít a Módszertani Intézeti Tanszék vezetőjének koordináci-

ójával. A DPR felmérések eredményeit a főiskola képzései, szolgáltatásai fej-

lesztéséhez jelentősen mértékben felhasználja. 

A főiskola hallgatóinak fele az abszolutórium megszerzésekor már rendelkezik 

munkahellyel, és a végzett hallgatók 82%-a el tud helyezkedni a szakmájában, 

nettó átlagkeresetük 232 ezer forint. 

Az oktatók-kutatók teljesítményértékelése intézményi szinten zajlik, az OMHV 

kérdőívek papír alapúak, de tervezik az elektronikus rendszerre való áttérést.  

A 2008-as MAB értékelés óta eltelt időszakban (a MAB korábbi akkreditációs 

eljárása óta) a kar törekvései arra irányultak, hogy erősségeit jól használja ki, 

és elért pozícióit meg tudja őrizni, a változó hazai felsőoktatási környezetben, 

és az előző akkreditáció során jelzett problémák megoldását célirányos vezetői 

döntések meghozatalával javítsa. Ez részben sikerült is. 2008 óta a Turizmus-

Vendéglátás Intézet mindkét tanszéke jelentősen növelte a PhD-val rendelke-

zők számát, egyidejűleg javítva az oktatói korfát is. A minősített oktatók aránya 

50%-os. Emellett az intézet jelentős szakmai múlttal rendelkező kollégákkal is 

bővült, ami azt mutatja, hogy a tudományos fokozatok megléte mellett az inté-

zet továbbra is fontosnak tartja a gyakorlatból jövő oktatók bevonását a kép-

zésbe. Az idegen nyelvű képzések oktatói háttere erősödött, bár továbbra is fej-

lesztésre szorul. Nagyobb a külföldi hallgatók érdeklődése a képzés iránt, akár 

a részképzést tekintve az Európai Unió Erasmus programja keretében érkező 

hallgatók tekintetében, akár a teljes képzésre érkező Stipendium Hungaricum 

állami ösztöndíjas vagy önköltséges hallgatók vonatkozásában.  

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A szak C-SWOT analízise reálisan értékeli az az intézmény helyzetét, ugyanak-

kor az értékelés teljes mértékben megegyezik a turizmus-menedzsment mester-

szak analízisével. Teljesen megalapozott a jó hírnév, a piacvezető szerep, az erős 

vállalati és szakmai kapcsolatrendszer kiemelése. Erre is alapozva reálisan emeli 

ki a lehetőségek közül a külföldi hallgatók számának növelését, az EU-s egyéb 

pályázatok jobb kihasználását. A szakon duális képzés indítását is tervezik. 
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Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A tantárgyfelelősök vegyenek részt az általuk gondozott tárgyak oktatásában. 

2. Túl magas a külső óraadók, vendégoktatók száma, ez az oktatás színvonalá-

nak kézben tartását nehezíti. 

3. Az idegen nyelvű képzés oktatói a magas szintű nyelvtudás mellett rendel-

kezzenek szakmai végzettséggel és/vagy szakmai tudományos fokozattal. 

4. Az oktatói-kutatói utánpótlás biztosítására további jelentős erőfeszítések 

szükségesek. 

5. A lemorzsolódás csökkentése érdekében további intézkedések szükségesek. 

A nyelvvizsgák számának növelése szükséges. 

6. A karon további fejlesztésekre van szükség az oktatás technikai feltételeinek 

javítása érdekében, beleértve az oktatók jobb elhelyezését is. 

7. A szak nemzetköziesítése érdekében célszerű jobban kihasználni a kar jó 

hírnevét, adottságait, beleértve Budapest erősödő vonzerejét is. 
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Budapesti Gazdasági Egyetem  

Nyitra, Szlovákia 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

turizmus-vendéglátás  

alapképzési szak 

idegenforgalom és szálloda 

specializáció 

szakindítási MAB határozat: 

2011/6/IX/2. 

(a Budapesti Gazdasági Főiskolán) 

2016/1/VII/3/57. sz. MAB határozat 

NA (NEM AKKREDITÁLT) 

A MAB a képzést nem akkreditálja, 

mert az adott szakon az intézmény 

nem indított képzést, így a MAB nem 

tudja a képzés minőségét megítélni. 

 

A Budapesti Gazdasági Egyetem turizmus-vendéglátás alapképzési szakán a 

főiskola székhelyén kívül, Nyitrán (Szlovákia) képzés még nem indult. A szak-

indítási véleményezés óta eltelt számottevő idő miatt az új akkreditáció meg-

szerzéséhez az aktuális tartalmi, személyi és infrastrukturális feltételek teljes 

körű értékelésére kitérő új eljárás szükséges, a MAB vonatkozó szakindítási 

útmutatója szerint elkészített és a rektor által a MAB elnökéhez benyújtott be-

advány alapján. 
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Budapesti Metropolitan Egyetem 

Heller Farkas Turisztikai és 

Gazdasági Kar 

Budapest, Hódmezővásárhely 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

turizmus-vendéglátás  

alapképzési szak 

egészségturizmus; hivatásturizmus; 

nemzetközi szállodamenedzsment; 

gasztronómia specializációk 

 

szakindítási MAB határozat: 

2005/6/X/2/108. 

(a jogelőd Heller Farkas Főiskolán) 

2016/1/VII/3/20. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre,  

 a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő  

(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 Egy tantárgyfelelősnek, egyben specializációfelelősnek nincs tudományos 

fokozata. 

 Emelkedő tendenciájú (2014-ben 20,94%) azon hallgatók száma, akik a 

nyelvvizsga hiányából kifolyólag nem kapnak diplomát. 

 A hódmezővásárhelyi képzés végzett évfolyam hiányában a jelentés készí-

tésekor még nem volt értékelhető. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szakon a képzés teljes idejű (nappali) és részidejű (levelező) formában folyik 

Budapesten, valamint nappali formában Hódmezővásárhelyen. A képzéshez 

négy specializáció tartozik: egészségturizmus; hivatásturizmus; nemzetközi 

szállodamenedzsment és gasztronómia. A nemzetközi szállodamenedzsment 

specializációt angol nyelven is kínálják. 

A tantervből kirajzolódó közgazdasági, módszertani és üzleti ismeretek, a tár-

sadalomtudományi alapismeretek, valamint a szakmai törzsanyag és a specia-

lizációs ismeretkörök teljes mértékben fedik a KKK-ban megfogalmazott elvá-
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rásokat, a legtöbb esetben már a kurzusok elnevezéséből egyértelműen azono-

síthatók az ismeretkörök. A turizmus-vendéglátás alapképzés sajátosságainak 

megfelelően kiegyensúlyozott az elmélet és a gyakorlat aránya, 990 óra előadás 

és 795 óra gyakorlati foglalkozás szerepel az önértékelésben, amelyhez 375 

órás szakmai gyakorlat párosul a 7. félévben. Az előírt kreditek a KKK-ban 

megfogalmazott megoszlás szerint teljesülnek, az egyes kurzusokhoz, azok sa-

játosságaihoz igazodnak. A tananyagok a főiskola belső minőségbiztosítási 

rendszerének köszönhetően naprakészek, folyamatosan frissülnek, aktualizá-

lódnak, a szakirodalom tekintetében néhány esetben megfontolandó a hazai 

szak- és tankönyvpiacon elérhető korszerűbb kiadványok beemelése. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, egyben az egészségturizmus specializáció felelőse, Puczkó László 

hazai és nemzetközi viszonylatban is ismert és elismert kutató, oktató, tanácsadó. 

Az egészségturizmus szakértője, folyamatosan magas presztízsű, impakt faktoros 

folyóiratokban publikál. A specializációfelelősök: Kiss Róbert és Grotte Judit  

PhD fokozattal rendelkező, a szakterületükön folyamatosan publikáló szakembe-

rek. Nem szerencsés, hogy nincs fokozata a gasztronómia specializáció felelő-

sének, Hadnagy Jánosnak, aki a specializáció 4 tárgyából 3-nak és egy törzstárgy-

nak is a felelőse. Rajta kívül azonban minden tantárgyfelelős rendelkezik tudo-

mányos fokozattal. A szakon oktató 57 kollégából 43 AT, 7 AE besorolású ok-

tató, 7 vendégoktatót alkalmaznak. Minden tantárgyfelelős az adott kurzus okta-

tója is. Az oktatók kreditterhelése magas (a szak 57 oktatójából 11 esetben), de 

ez a szám még nem haladja meg a MAB által maximálisan elvárt szintet.  

Tudományos háttér 

A MET Turizmus, Szabadidő és Szálloda Intézete az ország egyik legismertebb 

turizmuskutató műhelye, ahol nemcsak belföldi, hanem nemzetközi kooperáci-

óban zajló, gyakran iparági megkeresés alapján induló kutatások is zajlanak. 

Az intézet aktív koordinálásával több ún. megaprojekt is megvalósításra került, 

amelyek jellemzően a TDM szervezetek vagy az egészségturizmus témája köré 

épültek. Az eredményeket a főiskola kiadványaiban, rangos hazai folyóiratok-

ban, külföldi szakkönyvekben jelentetik meg. Az intézet aktív szerepet vállal 

az ATLAS nemzetközi szervezet munkájában is, a 2014. évi kongresszus fő 

szervezője volt, 28 országból 96 delegátust hoztak a budapesti tanácskozásra.  

A belső tudományos együttműködés a turizmus-vendéglátás szak és a főiskola 

sajátosságainak köszönhetően kiváló, így a kommunikációs, a média- és a mű-

vészeti szakemberek folyamatosan résztvevői az intézetben zajló kutatásoknak, 

fejlesztési projekteknek. 

Infrastrukturális feltételek 

A turizmus-vendéglátás szakon folyó képzés a főiskola központi, Nagy Lajos 
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király úti campusán zajlik, a hallgatók és az oktatók kényelmesen, egy telephe-

lyen végezhetik munkájukat, átjárás kizárólag a tankonyha elérése érdekében 

van (egy közeli MET épületben van a gasztronómia specializáció képzése). A 

főiskola modern, jól felszerelt. Számítógépek, fénymásolók, wifi elérhetőség a 

hallgatók rendelkezésére áll. A könyvtárban a legfontosabb alap- és szakköny-

vek megtalálhatók, elektronikus szakirodalom (digitális könyvek, e-jegyzetek) 

is segíti a tudás elsajátítását, a virtuális tananyag kifejezetten a mai kor hallga-

tójára van szabva. Az intézet nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően további 

25 speciális turisztikai szakfolyóirat is rendelkezésre áll. Az online adatbázisok 

közül az EBSCO elérhető. 

A képzési létszám és kapacitás 

A budapesti képzési helyszínen nappali tagozaton 5 év alatt 200-ról 500 főre 

nőtt a felvételi kapacitás korlát, ugyanakkor Hódmezővásárhelyen nappali ta-

gozaton 3 év alatt 150 főről 75 főre csökkent. Levelező tagozaton a budapesti 

helyszínen szintén csökkenés látható (220-ról 150-re). A ténylegesen felvett 

hallgatók létszáma Budapesten nappali tagozaton 2012-ig folyamatosan nőtt 

(355, 370, 416), 2012-től (az államilag támogatott helyek megszűnésével) pe-

dig csökkenésnek indult (292, 275). A kapacitáskihasználtság 2012-ig 100% 

feletti volt, utána 73%-ra, majd 55%-ra csökkent. A budapesti levelező tagoza-

ton vegyes kép látható. A kezdeti magas létszámot egy hirtelen csökkenés, majd 

egy újból növekedés követte (123, 64, 62, 82, 83). A kapacitáskihasználtság 

átlagosan 45%-os.  

Hódmezővásárhelyen nappali tagozatra csak 2011-től vettek fel hallgatót. A 

hallgatók számának csökkenése figyelhető meg itt (47, 39, 17), az átlagos ka-

pacitáskihasználtság 27%. Hódmezővásárhelyen levelező formában eddig egy-

szer sem tudták elindítani a képzést. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A szakon oktató kollégák többsége igen jelentős felsőoktatási és nemzetközi 

tapasztalattal, nem egy esetben több évtizedes iparági múlttal rendelkezik, 

amelyből következően a hagyományos, frontális tudásátadás mellett igen tekin-

télyes arányú a korszerű felsőoktatás-pedagógiai technikák alkalmazása. Ezek 

főként a specializációkban jelennek meg, így a csoportmunka, az órai projekt-

feladatok, az egyéni beszámolók, kiselőadások, a terepi tapasztalatok (a turisz-

tikai infra- és szuprastruktúra helyszíni megtekintése, önmaguk kisebb-na-

gyobb munkaszerepekben történő kipróbálása, például tolmácsolás, 

hostesskedés, rendezvények lebonyolításában való közreműködés stb.) is a 

KKK-ban előírt képesség fejlesztését szolgálják.  
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A hallgatók előszeretettel vesznek részt a nemzetközi együttműködésekben, le-

gyenek azok az oktatáshoz (lásd Erasmus hallgatói mobilitás) vagy a kutatáshoz 

(lásd primer vizsgálatok segítése) kötődőek. A főiskola is kiemelten támogatja 

a nemzetközi részképzésben való részvételt, így az itt tanuló külföldi diákokkal 

való találkozás, kommunikáció, közös feladatok is a szemléletformálás fontos 

eszközeként jelennek meg. 

Értékelés és ellenőrzés 

A szakot elvégző hallgatók a 6+1 félév során 29 alkalommal tesznek írásbeli 

vagy szóbeli kollokviumot és 22 esetben szereznek gyakorlati jegyet, ami fél-

évenként átlagosan 4-5 vizsgát és 3-4 praktikumhoz kötődő, viszonylag egyen-

letes eloszlású teljesítést igényel, ez a hazai felsőoktatásban átlagos leterhelt-

ségnek tekinthető. Az intézet kiemelt hangsúlyt fektet az elméleti ismeretek 

gyakorlatba történő átültetésére, így a vizsgák, beszámolók során is ezen szim-

biózis meglétének ellenőrzése elsődleges.  

A szakdolgozati témaválasztás irányított, előre megadott témakörökből (szak-

területekből) lehet választani, de a finomhangolás már a konzultációk során va-

lósul meg. Arra azonban odafigyel az intézet, hogy legyen a szakdolgozatnak 

iparági kötődése. A szakdolgozatokat jól átlátható formai és tartalmi kritériu-

mok szerint értékelik, előfordulnak elégtelenre értékelt munkák is (javításukra 

segítséget kínál az intézet). Minden dolgozatot két bíráló értékel, az egyik kül-

sős, iparági szakértő. A záróvizsga-bizottságok elnökei is külsősök, akik a gya-

korlat oldaláról is képesek értékelni a hallgatók teljesítményét, a tapasztalatai-

kat értékelőlapon jelzik. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A 2009/2010-es tanévtől kezdődően (2013/2014-es tanévvel bezárólag) a turiz-

mus-vendéglátás szakra 1811 nappali és 414 levelező képzésű hallgatót vettek 

fel (összesen 2225 fő), akik közül ugyanezen időszak alatt 354 fő (16%) szer-

zett oklevelet (természetesen a bemenet és a kimenet – részben a képzés 3,5 

éves időtartama miatt – közvetlenül nincs kapcsolatban egymással). A kiadott 

diplomák alacsony számának oka a lemorzsolódás és a nyelvvizsga hiánya (el-

sősorban a levelező képzés esetében). Az önértékelésben idézett, 2009-2013-ra 

vonatkozó DPR felmérés szerint a főiskola szakjain a hallgatók átlagosan 85,7%-

a esetében nem volt kiadható a diploma a nyelvvizsga hiánya miatt. Az intézet és 

a főiskola igyekszik orvosolni ezt a problémát (pl. kiegészítő nyelvi kurzusok-

kal), hogy a hallgatók minél nagyobb számban juthassanak diplomához. 

Az intézet különös hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, Turizmus Műhelyt 

működtet, aktív részese az OTDK mozgalomnak.  

A MET kreatív ösztöndíja és start up programja a szak hallgatói számára is 

nyitva áll.  
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Az intézet a végzett hallgatók 22,9%-ának válaszával rendelkezik a DPR rend-

szerben, amely alapján a hallgatók 2/3-a a szakmában maradt, döntően nem ve-

zetői beosztásban, de határozatlan idejű jogviszonyban. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A turizmus-vendéglátás szakot a Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Karon 

működő Turizmus, Szálloda és Szabadidő Intézet gondozza. A képzések indí-

tásával kapcsolatos kérdésekben a fenntartó dönt. A szakfelelős képviseli a sza-

kot a különböző fórumokon, valamint koordinálja a szakkal kapcsolatos ügye-

ket. Munkáját a szaktitkár segíti. A szak a főiskola húzó képzése lévén, súlyának 

megfelelő érdekérvényesítéssel rendelkezik az intézményben, a vezetés odafi-

gyel a szakfelelős és a szaktitkár által továbbított kérésekre, észrevételekre. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A korábbi MAB határozat értelmében két specializáció (szabadidő, rekreáció, 

animáció és térségi turizmus menedzsment) megszüntetésre került, illetve az 

utóbbi az örökségturizmussal kiegészülve mesterszakos specializációvá vált.  

A főiskola magánintézmény révén, önálló üzleti modell alapján működik, 

amelyben a többkörös minőségbiztosítás, a folyamatmenedzsment a mindenna-

pos gyakorlat része, így az oktatók és a vezetők is folyamatos visszajelzést kap-

nak a munkájukról. A hallgatói értékelés az oktatás és a vizsgáztatás, a szak-

dolgozati konzultáció területén mind-mind megjelenik, és a foglalkoztatás, az 

előrelépés, kinevezés alkalmával figyelembe vételre kerül. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A szak C-SWOT analízisében erősségként kiemelik a munkaerőpiaci igényekre 

felkészítő oktatási gyakorlatukat, kutatási és oktatási infrastruktúrájukat, vala-

mint az oktatók elismertségét. Gyengeségnek a magas csoportlétszámokat, a 

szakok közötti gyenge együttműködést, az alacsony kutatói motivációt tartják. 

Lehetőségeket látnak az e-learning és az infrastruktúra fejlesztésében, az üzleti 

szféra további bevonásában, új képzések bevezetésében. Veszélyként említik a 

csökkenő hallgatói létszámot, az oktatáspolitikai környezetet, továbbá a közép-

iskolai oktatás színvonalát. 

A turizmus-vendéglátás szak a 2012/2013-as tanévtől kezdődően állami finan-

szírozású hallgatók nélkül, kizárólag a költségtérítéses hallgatókra építve mű-

ködik. Szakembergárdája versenyképes, a vezető oktatók angolul kommuni-

káló, külföldi munkatapasztalattal, érdemi kutatási eredményekkel rendelkező 

szakemberek, akik a korszerű ismeretekre épülő szakmaiság mellett a gyakor-
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latorientáltságot, a problémamegoldást, a megfelelő kommunikációt tartják el-

sődlegesnek a képzésben. A főiskola infrastruktúrája, működési modellje meg-

felelő keretet nyújt az eredményes képzéshez és munkavégzéshez. A szakok 

közötti szinergia jelentős mértékben segíti a turizmus-vendéglátás képzést. A 

MET a szakot duális képzés formájában is tervezi indítani a jövőben. 

Hosszabb távon problémát jelenthet az érettségizett, nyelveket beszélő hallga-

tók külföldi felsőoktatási intézménybe történő elvándorlása, valamint az állami 

támogatás hiánya. Ezek csökkenthetik a szak iránti keresletet.  

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A szak vezető oktatóinak (tantárgyfelelőseinek) igen komoly a leterheltsé-

gük, nemcsak a hozzájuk rendelt kreditek, hanem a heti óraszámaik is ma-

gasak, amelyen célszerű lenne enyhíteni annak érdekében, hogy az érin-

tetteknek több energiájuk maradjon a tudományos kutatómunkára, pályá-

zatokban való részvételre és a tehetséggondozásra. 

2. Célszerű a szakirodalom áttekintése, a hazai szak- és tankönyvpiacon el-

érhető korszerűbb kiadványok beemelése. 

3. Szükséges az alap- és alkalmazott turizmuskutatás fokozása, különös te-

kintettel arra, hogy a C-SWOT elemzésben is gyengeségként jelenik meg 

a kutatói ismeretek, a kutatásmódszertani ismeretek, a kutatásorientált 

szervezeti kultúra hiánya. 
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Debreceni Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

turizmus-vendéglátás 

 alapképzési szak 

egészségturizmus; szálloda specia-

lizációk 

 

szakindítási MAB határozat: 

2008/8/V/2. 

2016/1/VII/3/21. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos,  

magyar nyelvű képzésre,  

 a megjelölt hiányosságokra reagáló 

 intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szakon teljes idejű és részidejű, levelező képzés folyik magyar nyelven. A 

nappali képzésen szálloda és egészségturizmus, a levelező képzésen egészség-

turizmus specializációval. A levelező oktatás tantárgyai, oktatói, tananyaga – a 

nem oktatott szálloda specializáció tantárgyainak kivételével – megegyeznek a 

teljes idejű képzés tantárgyaival, tananyagával és oktatóival. A szakon a tan-

terv, a tananyag, az ez alapján folyó oktatás, az átadott ismertanyag, az elmélet 

és a gyakorlat aránya összességében megfelel a KKK követelményrendszeré-

nek. A tananyag és a felhasznált szakirodalom kellő mélységű aktuális infor-

mációkkal látja el a hallgatókat. A képzési és kimeneti követelményekben meg-

határozott szükséges kompetenciák fejlesztése biztosítottnak látszik a képzés 

tartalmi oldaláról. A tantárgyi tematikák megfelelően, heti tartalmakra lebon-

tottan kidolgozottak. A munkaerőpiaci szereplők is részt vesznek az oktatásban, 

tananyagfejlesztésben, a hallgatói gyakorlatok lebonyolításában. A hallgatói 

vélemények alapján a gyakorlati oktatást erősíteni kellene. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Könyves Erika egyben az egészségturizmus specializáció fele-

lőse is. A szálloda specializáció felelőse, Hevessy Gábor félállásban dolgozik 

az egyetemen (ezt a MAB elvárásai megengedik). Az oktatói összetételben a 

tudományos fokozattal rendelkezők száma megfelelő, a szakterületi végzettség, 

lefedettség ugyanakkor problémákat vet fel. Az alapozó ismereteken belül a 

gazdálkodási, a menedzsment és a marketing, illetve kommunikációs tantárgyak 
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esetében túlzott az agrármérnök végzettségű oktatók súlya. A törzsanyag tan-

tárgyai esetében a vendéglátás és gasztronómia tantárgyfelelősei nem rendel-

keznek gyakorlattal és megfelelő publikációval a vendéglátás és a gasztronó-

mia területén. A szálloda specializáció oktatói összetétele problémás. A speci-

alizáció három AT oktatója közül csak az egyik közgazdász, a másik kettő gaz-

dasági agrármérnök, tudományos fokozattal rendelkeznek. A további két tárgy 

esetében a tárgyfelelősek vendégoktatók, tudományos fokozattal nem rendel-

keznek, ami nem megfelelő. A személyi állomány megerősítése szükséges, 

mert így a specializációt oktatók nem adják át a szükséges ismereteket a hall-

gatóknak. Esetükben a publikációk is problematikusak. Az egészségturizmus 

szakirány esetében is csak két tantárgy oktatója közgazdász, két tantárgyat gaz-

dasági és vidékfejlesztési agrármérnök végzettségű oktató visz. Az egyik tan-

tárgy tantárgyfelelőse PhD fokozattal rendelkező tanársegéd. A személyi állo-

mány megerősítése mindenképpen szükséges. 

Tudományos háttér 

A szakhoz kapcsolódóan sok területen vesznek részt a tudományos háttér ala-

kításában. Létrehozták a Turizmus Tudás Tér Innovációs Platformot 2009-ben. 

A képzéshez kapcsolódóan 2011-ben végeztek kutatást a Hajdúszoboszlói Tu-

risztikai Nonprofit Kft., valamint a Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egye-

sület megbízásából. Ezek a kutatások desztinációfejlesztést megalapozó, alátá-

masztó, keresleti trendeket, jellemzőket vizsgáló alkalmazott kutatások voltak. 

Pályázatokban részben más felsőoktatási intézményekkel együttműködve vet-

tek részt. Képzés- és tananyagfejlesztés történt a Pannon Egyetem vezetésével 

a TÁMOP 4.1.2-08/1/A keretén belül.  

A Vidékfejlesztés, Turizmus- és Sportmenedzsment Intézet jelenleg három 

TÁMOP pályázaton dolgozik. Az élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonat-

kozású DE-SZTE-EKF-NYME egyetemi együttműködés keretében a Gasztro-

nómia I. alprojekben a török-magyar gasztroörökség feltárását végzik, és fo-

gyasztói magatartásvizsgálatot végeznek. A TÁMOP 4.1.1. C-12-1-KONV-

2012-0013 projektben a Berettyóújfalui LHH kistérség turizmuspotenciálját 

kutatják a kistérség turizmus fejlesztésének megalapozása érdekében. A 

TÁMOP 4.1.1.F-13/1-2013-0004 projektben a képzés gyakorlat centrikusságát 

fejlesztik, és a duális képzés feltételeit teremtik meg. Három szakmai modult, 

a vendéglátás-gasztronómiai, a hotelmenedzsment és az utazásmenedzsment 

modult alakították ki. 2014-ben nemzetközi Turizmus- és Sportmenedzsment 

Konferenciát szerveztek.  

A Debreceni Egyetemnek 14 kihelyezett tanszéke van, amiket a tudomány te-

rület erősítése céljából állítottak fel. Ezek között van a Debreceni Egyetem Gaz-

daságtudományi Karának Innovatív Gasztronómiai Kihelyezett Tanszéke, a bu-

dapesti székhelyű T. Nagy Tamás Kft. labor-konyhája, amit 2012-ben hoztak 
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létre. Előadásokat, tematikus programokat tartanak. 2014-ben a Regionális In-

novációs és Turisztikai (REGINNOTUR) Kihelyezett Tanszék állt fel az 

Euragro Agrárfejlesztési és Tanácsadó Kft. Együttműködésével Kozárdon. 

Infrastrukturális feltételek 

Az elméleti képzés infrastruktúrája korszerű. A Böszörményi úti campus tan-

termeit, előadótermeit a Gazdaságtudományi Kar és a Mezőgazdaság-, 

Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar közösen használja. Az el-

múlt évek fejlesztéseinek eredményeképpen a számítógépes hálózat és az in-

formatikai labor fejlesztése megtörtént. Az előadótermek alkalmasak multimé-

diás alkalmazásokkal kísért előadások megtartására. Az infrastruktúra és a szá-

mítástechnikai, oktatástechnikai ellátottság elegendő és megfelelő a zökkenő-

mentes oktatás lebonyolításához. Tankonyhával is rendelkeznek a Böszörmé-

nyi úti Campuson, ahol egyszerre 10 fő fér el. Ez a vendéglátás-gasztronómiai 

szakmai modul technikai feltétele. Mesterszakács irányításával félévre üteme-

zetten főzési programban vesznek részt a hallgatók.  

A TÁMOP 4.1.1.F-13/1-2013-0004 projekt keretében az utazásmenedzsment 

szakmai modulhoz az utazási irodák által használt szoftvert szereztek be, amely 

a beutaztatás munkafolyamatait, utazási csomagok kialakítását, kalkuláció ké-

szítését segíti. A Gazdaságtudományi Kar oktatóinak, hallgatóinak oktatási és 

kutatási igényeit a DEENK Agrártudományi- és Társadalomtudományi Könyv-

tára támogatja. A turizmus-vendéglátás magyar és idegen nyelvű könyvtári ál-

lományának továbbfejlesztése javasolt. 

A képzési létszám és kapacitás 

A felvételi keretszám a teljes idejű képzésben a vizsgált időszakban évente ma-

ximálisan 150 fő, a felvettek száma összesen 722 (151, 201, 146, 110, 114), a 

részidejű képzésben 154 fő (52, 38, 34, 16, 14). A hallgatók száma a 2014. októ-

beri állapot szerint a teljes idejű képzésen összesen 385 fő, ebből költségtérítéses 

259 fő, támogatott 126 fő. Az I. évfolyamon a hallgatók száma 89 fő, a II. évfo-

lyamon 108 fő, a III. évfolyamon 89 fő, a IV. évfolyamon pedig 99 fő. Az I. 

évfolyamon a hallgatók 20%-a támogatott, 80%-a költségtérítéses. A II. évfolya-

mon az arány a támogatott és a költségtérítéses képzésben 13% - 87%, a III. év-

folyamon 29% - 71%, a IV. évfolyamon 69% - 31%. A levelező tagozaton ösz-

szesen 53 fő tanul költségtérítéses formában, ebből 13 fő az I. évfolyamon, 16 fő 

a II. évfolyamon, 16 fő a III. évfolyamon, 8 fő pedig a IV. évfolyamon.  

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A tudásátadás módja a képzés aktuális tantervében meghatározott. Az alapozó 

ismeretek, a szakmai törzsanyag és a differenciált ismeretek tantárgyakban az 
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előadások és a szemináriumok súlya attól függően változik, hogy melyik félév-

ben tanul a hallgató. A hallgatók egyéni feladatokat kapnak, csoportos munká-

ban kell részt venniük, esettanulmányokkal dolgoznak, és idegen nyelvű szak-

irodalom feldolgozása is szerepel a feladatok között. Jelentős számban kell pre-

zentálniuk, ami a szóbeli készségeiket fejleszti. A turizmus és vendéglátás 

szakma specifikus elvárásai miatt az oktatásban a gyakorlatorientáltságot igye-

keznek erősíteni. Évközi szakmai gyakorlaton minden félévben részt vesznek a 

hallgatók, majd egy féléves összefüggő gyakorlatot is teljesíteniük kell. A hall-

gatók Erasmus képzésen és hazai szakmai rendezvényeken is részt vesznek. Az 

új karon most már minden alapszak számára a MAG Praktikum Gyakorlat-

képző Központ szervezi a gyakorlatokat. A szakmai gyakorlat szervezése kivá-

lóan működik, ezt a hallgatók is megerősítették. 

Értékelés és ellenőrzés 

Az értékelés és ellenőrzés rendszere szabályozott. Az általános részét a Debre-

ceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata, valamint annak GTK mellék-

lete, a specifikus részét a tantárgyi követelmények rögzítik, amit az oktatási 

szervezeti egységek készítenek el. A turizmus-vendéglátás szakon a hallgatók 

számára mintatantervet készítenek, ami segítséget nyújt abban, hogy a képzési 

és kimeneti követelményben meghatározott idő alatt szerezhessék meg az ok-

levelet. Az elméleti anyag számonkérése írásbeli formában történik, szóbeli 

vizsgájuk nincs a hallgatóknak. Ezen mindenképpen célszerű változtatni. 

A szakdolgozati témák kiírásáról korábban a tanszék gondoskodott, de ez 2 éve 

megszűnt. Minden oktató 10-15 témát adott meg, majd ebből összesített lista 

készült. Szakdolgozati konzultációt tartanak. A diplomamunkákat 5 évre visz-

szamenően elektronikus rendszerben tárolják. A megtekintett dolgozatok alap-

ján a szakdolgozatok értékelése reális. 

A záróvizsga két részből áll, a diplomamunka megvédéséből és komplex szóbeli 

vizsgából. A záróvizsga bizottság 3-8 tagú, elnökét a kar dékánja hagyja jóvá.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A kiadott diplomák száma a vizsgált időszakban a teljes idejű képzésben ösz-

szesen, 78 (0, 0, 0, 38, 40), a részidejű képzésben 5 (0, 0, 0, 4, 1). A nappali 

tagozaton a lemorzsolódás aránya általában 16-30% közötti, a levelező tagoza-

ton magasabb, mintegy 40-50%. Ennek oka, hogy munka mellett nem tudják 

folytatni a képzést, nehéz a vizsgára készülni. Közvetlenül a záróvizsga után a 

nyelvvizsga hiánya miatt 366 hallgató nem kapott diplomát. A tehetséggondo-

zás keretei kiépítettek, a hallgatói aktivitás a TDK-n és OTDK-n jó, a tehetség-

gondozás eredményes. 

A szakmai és nyelvi szempontból felkészült hallgatók Erasmus programokban 

vesznek részt. A Debreceni Egyetem 49 európai egyetemmel áll szerződéses 

kapcsolatban. 
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3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakot a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara gondozza, menedzse-

lése a Vidékfejlesztés, Turizmus- és Sportmenedzsment Intézet Turizmus-

vendéglátásmenedzsment tanszékének koordinálásában történik. A minőség-

biztosítási folyamatok kari szinten szervezettek, a minőségbiztosítási feladato-

kat a Kari Tanács felügyelete alatt működő kari Minőségbiztosítási Bizottság 

segíti. A szak felelőse tanszékvezető, az oktatási bizottságban és a minőségel-

lenőrzési bizottságban is részt vesz.  

Belső, rendszeres minőségbiztosítás  

A Debreceni Egyetem karokra lebontott minőségbiztosítási rendszert működ-

tet. Az intézményi folyamatok láthatóan jól szervezettek. A 2014-2015. évi fej-

lesztési irányokról szóló dokumentum leírja és megerősíti a kari szintű Minő-

ségügyi Bizottságok feladatait. A bizottság a beiskolázással, a tantárgyak meg-

hirdetésével, a hallgatói értékelésekkel, az oktatók folyamatos értékelésével az 

információs folyamatokkal, a szabályzatokkal kiemelten foglalkozik. Ennek a te-

vékenységek az outputjai: oktatói teljesítménymérések (teljes körű), oktatók hall-

gatói véleményezése (önkéntes, kérdőíves), a kimenet elemzése adatok alapján. 

A DPR dokumentáció szakokra bontott elemzést nem tartalmaz 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A turizmus-vendéglátás alapképzés országosan is népszerű. A C-SWOT főbb 

megállapításai az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek területén 

megmutatják, hol tudja az egyetem lehetőségeit kihasználni, és mely területekre 

nem tud hatást gyakorolni. A megállapítások helyenként azonban túl általánosak.  

Az egyetem vezetése rendelkezik fejlesztési elképzelésekkel, ezekben a turiz-

mus ugyanakkor nem szerepel, pedig a hallgatói létszám ezt indokolná. A hu-

mán erőforrás fejlesztésére a turizmus-vendéglátás szakon nagyobb energiát és 

figyelmet kellene fordítani. Ugyanez igaz a nemzetközi kapcsolatok alakítására 

és a kutatások területén a regionális beágyazódásra. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A humán erőforrás fejlesztést nem szabad tovább halogatni. A szak mini-

mális turizmus-vendéglátás specifikus oktatói létszámmal működik. Indo-

kolatlanul magas az agrármérnök végzettségűek súlya a turizmus-vendég-

látás szak tantárgyainak oktatásában. Ez az oktatás minőségi színvonalát 

rontja. A képzés gyakorlatorientáltsága indokolja a vendégoktatókat, tan-

tárgyfelelősök minősítés nélkül ugyanakkor nem lehetnének, ami viszont 
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előfordul. A turizmus-vendéglátás területén minősítéssel és megfelelő 

publikációs háttérrel rendelkező oktatókkal kell megerősíteni a szakot. Tö-

rekedni kell arra, hogy az órákat ténylegesen tartó oktatók minősített ok-

tatók legyenek.  

2. A publikációs tevékenység további motiválása, különös tekintettel az elis-

mert nemzetközi szakfolyóiratokban való megjelenésre, a tanszék minden 

munkatársa esetében. Ennek az anyagi feltételeit is ajánlott megteremteni. 

3. A nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni, 

ami mind az oktatásra, mind a hallgatók nemzetközi kapcsolataira pozitív 

hatással lehet a turizmus-vendéglátás területén. 

4. Idegen nyelvű kurzusok indítása javasolt, ezzel is elősegítve a magyar 

anyanyelvű hallgatók idegen nyelvi tudásszintjének fejlesztését. 

5. A turizmus-vendéglátás magyar és idegen nyelvű könyvtári állományának 

továbbfejlesztése javasolt. 

6. A számonkérésnél kívánatos a szóbeli vizsgák bevezetése. 

7. A diplomát szerzők száma igen alacsony. Az eddigieknél jobban töreked-

jenek a nyelvvizsga-felkészítésre, hogy a lemorzsolódást csökkenteni le-

hessen. 

8. Ajánlott az új kar egységes arculatának megteremtése logóval, egyéb ar-

culati elemekkel magyarul és angolul is. 
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Edutus Főiskola 

Tatabánya, Budapest 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

turizmus-vendéglátás 

 alapképzési szak 

szállodai és térségi turizmus; 

szállodai menedzsment; 

turisztikai termékmenedzsment  

specializációk 

 

szakindítási MAB határozat: 

2005/6/X/2/103. 

(a jogelőd Harsányi János Főiskolán) 

2016/1/VII/3/22. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos,  

magyar nyelvű képzésre,  

a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

Az Edutus Főiskola a turizmus-vendéglátás alapszakon a budapesti telephelyén 

teljes idejű nappali és részidejű, levelező képzést folytat. A tantervből kirajzo-

lódó közgazdasági, módszertani és üzleti ismeretek, a társadalomtudományi 

alapismeretek, valamint a szakmai törzsanyag és a specializációs ismeretkörök 

teljes mértékben fedik a KKK-ban megfogalmazott elvárásokat. A legtöbb eset-

ben már a kurzusok elnevezéséből egyértelműen azonosíthatók az ismeretkö-

rök, egyes esetekben (pl. környezetgazdaságtan) több kurzus tematikájából is 

tükröződnek, illetve horizontálisan épülnek be az egyes kurzusok tananyagába. 

A szak sajátosságainak megfelelően kiegyensúlyozott az elmélet és a gyakorlat 

aránya, 990 óra előadás és 1155 óra gyakorlati foglalkozás szerepel a tanterv-

ben, amelyhez 6 hónapos szakmai gyakorlat párosul a 7. félévben. Az előírt 

kreditek a KKK-ban megfogalmazott megoszlás szerint teljesülnek, az egyes 

kurzusokhoz egyenletes megoszlású kreditértékek rendelődnek az alapozó és a 

törzstárgyak vonatkozásában (20 db 5 kredites, 12 db 3 kredites tárgy dominál), 

amelyek arányba állíthatók az ott közvetített tudás és az elvégzett munka jelleg-

zetességeivel (pl. szaknyelvi képzés, projekt munka, vagy tréning, több ismeret-

területet fedő tananyag). Néhány, inkább az alapozó ismeretekhez tartozó tárgy 

(vállalati pénzügy, emberi erőforrás-menedzsment, adózási ismeretek) a szakmai 

törzsanyag részeként szerepel a tantervben, ezek helyének újragondolása szüksé-

ges. A KKK-nak megfelelően a tantervben célszerű elkülöníteni az alapozó is-

mereteken belül a közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismereteket 

(80-90 kredit) a társadalomtudományi alapismeretektől (10-20 kredit).  

A tananyagok a főiskola belső minőségbiztosítási rendszerének köszönhetően 
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naprakészek, folyamatosan frissülnek, aktualizálódnak. A szakirodalom tekin-

tetében néhány esetben javasolt a hazai szak- és tankönyvpiacon elérhető kor-

szerű kiadványok beemelése. 

Személyi feltételek 

A képzés – különösen a szakmai törzsanyag és a specializációs ismeretek vo-

natkozásában – tekintélyes szakembergárdával rendelkezik. A szakfelelős, egy-

ben a szállodai és térségi turizmus specializáció felelőse, Jandala Csilla kandi-

dátus, hazai és nemzetközi viszonylatban is ismert kutató, oktató, tanácsadó. 

Több mint három évtizedes felsőoktatási tapasztalattal rendelkezik, több intéz-

ményben tanszékvezetőként tevékenykedett. Volt a Magyar Turizmus Rt. ku-

tatási és fejlesztési igazgatója is, több projektben mint tanácsadó vett részt, a 

jelentés készítésekor az Edutus Főiskola megbízott rektora. A szállodai me-

nedzsment és a turisztikai termékmenedzsment specializáció felelősei: Fekete 

Mátyás és Sándor Tibor PhD fokozattal rendelkező főiskolai tanárok, szakterü-

letükön folyamatosan publikáló szakemberek. A tantárgyfelelősök rendelkez-

nek tudományos fokozattal. A szakon oktató 46 kollégából 33 AT besorolású 

oktató, mindössze 7 óraadó tanárt alkalmaznak, 21 oktató PhD vagy kandidátus 

minősítettségű, minden tantárgyfelelős az adott kurzus oktatója is. A szakfele-

lős, a specializációfelelősök és néhány tantárgyfelelős kredit- és óraterhelése 

nem lépi túl a MAB által maximálisnak tartott 35 kreditet, de mindenképp ma-

gasnak mondható. 

Tudományos háttér 

A képzést gondozó Turizmus Tanszék figyelemre méltó munkát végez a turiz-

musipart szolgáló alkalmazott kutatások terén. Az intézmény Magyarországon 

egyedülállóan tagja a Turisztikai Világszervezetnek (UNWTO), ebből a kap-

csolatból fakadóan igen komoly rálátása van a nemzetközi folyamatokra, így a 

kutatásait is ennek megfelelően tudja tervezni. A Kárpát-medence turizmusá-

nak fejlesztése érdekében végzett vizsgálatok folyományaként felmerült egy 

kutatóközpont létrehozása a főiskolán. Az intézményben folyamatosak a Danu-

bius Zrt megbízásából végzett kutatások: egészségturizmus, örökségturizmus, 

rurális és ökoturizmus témában történtek vizsgálatok, továbbá az intézmény 

résztvevője volt az ITACA és a KNOWNET nemzetközi kutatási projekteknek 

is. Az elmúlt években több Life Long Learning Erasmus pályázatot is nyertek, 

a programokba bekerültek. 

Infrastrukturális feltételek 

A budapesti képzési helyszín, telephely néhány év alatt több költözésen esett 

át. Szembetűnő a zsúfoltság. Kritikusnak az oktatók elhelyezését lehet érté-

kelni, a zsúfolt szobák kevéssé alkalmasak a szakmai konzultációkra, beszélge-

tésekre, órai felkészülésre. A rendelkezésre álló irodák és tantermek jól felsze-

reltek, megtalálhatók a webináriumi berendezések. Szükség esetén lehetőség 
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van az épületben lévő, más szervezetekhez tartozó termek használatára, például 

az Auditorium Maximum bérlésére. A budapesti hallgatóknak hozzáférésük 

van az azonos épületben levő Általános Vállalkozási Főiskola 40 ezer kötetes 

könyvárához, ahol az Edutus 2000, a képzéshez szükséges könyvet helyezett 

el. A könyvtár állománya Általános Vállalkozási Főiskola (ÁVF) továbbfej-

lesztésre szorul, még akkor is, ha (az IBS-be beolvadt, és e képzési helyszínen 

a képzést kifuttató) ÁVF könyvtárát a jövőben is használhatják. A hallgatók 

véleménye szerint a nyitvatartási rend megnehezíti a könyvtár igénybevételét 

még a nappali tagozatos hallgatók számára is. 

Számos tankönyv, példatár e-book formában érhető el. 

A hallgatók véleménye szerint a budapesti helyszínen a számítógépek lassúak 

és elavultak. Bizonyos szakmaspecifikus szoftverek elérhetőségét hiányolták a 

végzett és a tudásuk gyakorlati hasznosíthatóságának tapasztalatával rendel-

kező hallgatók. Különösen a más intézményből átjött hallgatók hangsúlyozták 

a főiskolának azt az előnyét, hogy az ügyintézés hallgatóbarát. 

Rendelkezésre áll még az Edutus Rendezvényközpont Falk Miksa utcai épülete 

szakmai események megtartására.  

A képzési létszám és kapacitás 

A vizsgált 2009/10-2014/15 közötti időszakban a nappali képzés éves tervezett 

felvételi keretszáma 134-ről 150-re emelkedett, majd 120-ra csökkent, hason-

lóképpen a levelező képzés éves tervezett felvételi keretszáma 127-ről 150-re 

emelkedett, majd 120-ra csökkent. A turizmus-vendéglátás a főiskola egyik 

legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező képzése. Az utóbbi évek vissza-

esésének eredményeként nappali tagozaton 468 főről a 2013/14-es tanévre 186-

ra esett az aktív hallgatók létszáma, levelező tagozaton pedig 246-ról 45 főre.  

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A nem frontális tudásátadási módszerek főként a szakmai törzstárgyak kereté-

ben és a specializációkon jelennek meg: a csoportmunka, az órai projektfelada-

tok, az egyéni beszámolók, kiselőadások, a terepi tapasztalatok (a turisztikai 

infra- és szuprastruktúra helyszíni megtekintése, önmaguk kisebb-nagyobb 

munkaszerepekben történő kipróbálása pl. tolmácsolás, hostesskedés, rendez-

vények lebonyolításában való közreműködés stb.) a KKK-ban előírt képessé-

gek fejlesztését szolgálják. A hallgatók előszeretettel vesznek részt a nemzet-

közi együttműködésekben, legyenek azok az oktatáshoz (lásd Erasmus hallga-

tói mobilitás, Nemzetközi hét) vagy a kutatáshoz (lásd primer vizsgálatok segí-

tése) kötődőek. A főiskola is kiemelten támogatja a nemzetközi részképzésben 

való részvételt, és az itt tanuló külföldi diákokkal való találkozás, kommuniká-

ció, közös feladatok is a szemléletformálás fontos eszközeként jelennek meg.  
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Az Erasmus szakmai gyakorlatokra a főiskoláról évente mintegy 20-25 hallgató 

utazik ki. A hallgatók véleménye szerint a kiutazók többsége a turizmus-ven-

déglátás alapszakra jár, de az intézmény hivatalos álláspontja szerint a szakok 

között kiegyenlített az Erasmus aktivitás. Ezt az egy féléves résztanulmányok 

adatai alá is támasztják. 

A képzésben intenzíven törekednek arra, hogy a hallgatók minél több, a gya-

korlati életben sikeres szakemberrel találkozzanak az órákon, a főiskola ilyen 

módon is segíti a pályaorientációt. Mindezt kiegészíti a szakmai hírek, esemé-

nyek napi követésének és feldolgozásának gyakorlata. A hallgatók a gyakorlati 

tapasztalataikat is egymás között élményszerűen megosztják. 

Értékelés és ellenőrzés 

A szakot elvégző hallgatók a 6+1 félév során 26 alkalommal tesznek írásbeli vagy 

szóbeli kollokviumot, 16 esetben szereznek gyakorlati jegyet, ami félévenként 

átlagosan 4 vizsgát és 3 praktikumhoz kötődő, viszonylag egyenletes eloszlású 

teljesítést igényel. Ez a hazai felsőoktatásban az átlagot alulról súroló (hallga-

tóbarát) leterheltségnek tekinthető. A szakot gondozó tanszék kiemelt hang-

súlyt fektet az elméleti ismeretek gyakorlatba történő átültetésére, így a vizs-

gák, beszámolók során is ezen szimbiózis meglétének ellenőrzése elsődleges.  

A szakdolgozati témaválasztást illetően nincsenek előre megadott témakörök, 

szabadon születhetnek elméleti és iparági kutatások is. A szakdolgozatokat jól 

átlátható formai és tartalmi kritériumok szerint értékelik. Előfordulnak elégte-

lenre értékelt munkák is.  

A záróvizsga-bizottságok elnökei külsősök, akik a gyakorlat oldaláról is képe-

sek értékelni a hallgatók teljesítményét. A tapasztalataikat értékelő lapon jelzik. 

Az esetek többségében felettébb megnyugtató eredményekről számoltak be.  

A szakdolgozati bírálatok között előfordultak kifejezetten rövid, az elvégzett 

munka értékelését nem teljes körűen megvalósító szöveges értékelések. Ennek 

kiküszöbölésére a jövőben nagyobb hangsúlyt célszerű helyezni (javasolt egy 

erre vonatkozó belső minőségbiztosítási algoritmus kidolgozása). 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A vizsgálat 2009/10-2014/15 közötti időszakban 246 hallgatót vettek fel nap-

pali képzésre (126, 92, 74, 80, 30, 44), és 179 hallgatót levelező képzésre (74, 

44, 26, 17, 5, 13). A nappali képzésben 171 diplomát adtak ki, a levelező kép-

zésben azonban csak 32-t.  

A nappali tagozaton végzők átlagosan 72%-a nem kapja meg a diplomáját a 

záróvizsga után a nyelvvizsga hiánya miatt. Ez az eredményesség szempontjá-

ból is a képzés legnagyobb problémája. Hiába hirdetnek szaknyelvi előkészítő, 

támogató kurzusokat, komoly gond a kiadható diplomák alacsony száma a (két) 
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nyelvvizsga hiánya miatt. Egyre kevesebben vannak azok is, akik a mintatan-

terv szerint 7 félév alatt megszerzik az előírt krediteket. A lemorzsolódás a nap-

pali tagozaton átlagosan 14,2% volt, emelkedő tendenciájú.  

A levelező képzés fenntarthatóságának a kérdését felveti az átlagosan 47%-os 

lemorzsolódás és az, hogy 2012 óta a felvett hallgatók száma minden évben 20 

alatt maradt.  

A főiskola különös hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, szakkollégiumot, de-

monstrátori rendszert működtet, aktív részese az OTDK mozgalomnak. 2015-

ben is az országos megmérettetésen több Edutusos hallgató részt vett.  

A DPR rendszer információi alapján a hallgatók 50%-a a szakmában maradt, 

döntően nem vezetői beosztásban, de határozatlan idejű jogviszonyban. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A turizmus-vendéglátás szak a főiskola egyik „húzó” képzése. A szakfelelős 

egyben a megbízott rektor lévén, a szak a súlyának megfelelő érdekérvényesí-

téssel rendelkezik az intézményben, a vezetés odafigyel a szakfelelős által to-

vábbított kérésekre, észrevételekre. A szak a főiskola legkülönbözőbb döntés-

előkészítő és vezető testületeiben képviselve van.  

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A korábbi MAB határozat nyomán a szakon oktatók láthatóan törekedtek a pub-

likációs tevékenységük erősítésére, amelynek eredménye a főiskola MTMT-

hez való csatlakozásával transzparenssé vált. Az oktatók leterhelését valame-

lyest sikerült enyhíteni, de a probléma továbbra is fennáll, amelyet tetőz, hogy 

az intézmény belső használatú oktatói elégedettségmérése során a fizetéssel és 

az erkölcsi elismeréssel voltak a megkérdezettek a legkevésbé megelégedve.  

Miközben az oktatók nyelvi kompetenciája javult, többen képesek idegen nyel-

ven is tanítani, tudományos előadásokat tartani, addig a hallgatók szaknyelvi 

ismereteit az önértékelés – indokoltan – továbbra is fejlesztendőnek tartja. Az 

általános nyelvismeret javítására alapozva a szaknyelvi tudás is erősödhet. E 

tekintetben is történtek már intézkedések.  

A főiskola magánintézmény révén, önálló üzleti modell alapján működik, 

amelyben a többkörös minőségbiztosítás, a folyamatmenedzsment a mindenna-

pos gyakorlat része: az oktatók és a vezetők is folyamatos visszajelzést kapnak 

a munkájukról; a hallgatók értékelése az oktatás, a vizsgáztatás, a szakdolgozati 

konzultáció területein külön-külön megjelenik és a foglalkoztatás, az előrelé-

pés, a kinevezés alkalmával figyelembe vételre kerül.    
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4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

Az Edutus Főiskolán a turizmus-vendéglátás szak képzésének viszonylag ala-

csony hallgatói létszáma számos, a versenyképesség megőrzését biztosító tevé-

kenységet és folyamatot korlátoz.  

A képzés szakembergárdája pillanatnyilag megfelelő, a fiatalítás láthatóan 

megkezdődött, a fokozatszerzést, az ahhoz szükséges elmélyült tudományos 

kutatómunkát vélhetően az érintettek leterheltsége akadályozza.  

A főiskola infrastruktúrája, működési modellje alapvetően megfelelő keretet 

nyújt az eredményes képzéshez és munkavégzéshez, bár a hallgatói létszám csök-

kenéséből fakadó bevételkiesés miatt ezen a területen is érzékelhetők bizonyos 

veszélyek (pl. a munkaerő elvándorlása). A szakok közötti szinergia hatékony 

kihasználása jelentős mértékben segítheti a turizmus-vendéglátás képzést. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Elsősorban a szak vezető oktatóinak, tantárgyfelelőseinek igen komoly a 

leterheltségük. Nemcsak a hozzájuk rendelt kreditek, hanem a heti óraszá-

maik is magasak, amelyen célszerű lenne enyhíteni annak érdekében, hogy 

az érintetteknek több ideje/energiája maradjon a tudományos kutatómun-

kára, pályázatokban való részvételre és a tehetséggondozásra. 

2. Továbbra is prioritásként célszerű kezelni a tudományos kutatómunkát és 

az azzal összefüggő publikációs aktivitást (kifejezetten az oktatott kurzu-

sokhoz illeszkedő vizsgálatokra koncentrálva, hogy az azokon nyugvó 

publikációk révén még meggyőzőbb legyen a kompetencia megléte). A 

hallgatók által könnyebben elérhető főiskolai kiadványok mellett javasolt, 

hogy a szak oktatóinak publikációi a jelenleginél intenzívebben jelenjenek 

meg országos, illetve nemzetközi tudományos folyóiratok hasábjain. 

3. Érdemes a tantervet átfésülni, a szakmai törzstárgyak közül kiemelni a ki-

fejezetten alapozó ismereteket nyújtó kurzusokat. A korrigált tanterv in-

tézkedési tervben való bemutatása szükséges. 

4. Javasolt az általános és a szaknyelvi órák volumenének növelése, optimá-

lisabb elhelyezésük a tantervben, lehetőség szerint a 2016/17-es tanévtől. 

5. A szakdolgozati bírálatok ellenőrzésére javasolt egyfajta protokoll kidol-

gozása, hogy ne fordulhassanak elő néhány soros, gyakran a hallgatók által 

befektetett munkával fordítottan arányos szöveges értékelések. Ha valaki 

jeles osztályzatot kap, azt is hosszabban méltassák, ha pedig gyengén tel-

jesít, pontosan írják le, miért kapott elégségest vagy elégtelent. 

6. Gondolják át, fenntartható-e a levelező képzés, vagy érdemes-e kifuttatni. 
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Eszterházy Károly Főiskola 

Gazdaság-és Társadalomtudomá-

nyi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

turizmus-vendéglátás 

 alapképzési szak 

borturizmus, lovasturizmus, well-

ness-animáció specializációk 

 

szakindítási MAB határozat: 

2007/10/XII/3/8. 

2016/1/VII/3/23. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar  nyelvű képzésre,  

 a megjelölt hiányosságokra reagáló 

 intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett.  

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

Az Eszterházy Károly Főiskolán a turizmus-vendéglátás alapszakon magyar 

nyelvű, teljes idejű nappali és részidejű, levelező képzés folyik. A tanterv az 

előírásoknak megfelelően strukturált. A főbb tanulmányi területek az előírt kre-

dit-tartományban helyezkednek el, egymásra épülésük megfelelő a kompeten-

ciák elsajátításához. A képzési program egészében korszerű és releváns isme-

retanyagot közvetít. Az egyes tantárgyakhoz rendelt kötelező és ajánlott szak-

irodalom tartalmazza a szükséges ismereteket, kellően aktuális. A választható 

tárgyak relevanciája változó. 

Az elmélet és a gyakorlat aránya az egyes specializációk esetében eltérő. A há-

rom specializáció azonos – 27 – kreditértéke specializációnként eltérő tantárgy- 

és óraszámot takar. A vendéglátás súlya az oktatásban aránytalanul alacsony. 

A hallgatókkal történt beszélgetések során is markánsan kirajzolódott, hogy a 

hallgatók kevésnek tartják a vendéglátással kapcsolatos ismereteket, és egyol-

dalúan turizmus-súlyúnak tartják a képzést.  

A tantárgyi tematikák gyakorlatorientáltak, a szak oktatói rendszeresen részt 

vesznek a tananyagok fejlesztésében, ez elsősorban egyéni munka alapján tör-

ténik. Emellett az elmúlt időszakban egy TÁMOP pályázatban való részvétel 

segítette a tananyagok kidolgozását, melyek jelentős részben digitális tan-

anyagfejlesztést jelentettek. A kar oktatói által írt tankönyvek, jegyzetek mellett 

az oktatók az intézményi honlapon számos oktatási segédanyagot, előadás ppt-

ket, mintafeladatokat bocsátanak a hallgatók rendelkezésére.  
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Személyi feltételek 

A szakfelelős, Kovács Tibor közel húszéves felsőoktatási tapasztalattal rendel-

kezik, a doktori fokozatát a földtudományok területén szerezte, és ebből is ha-

bilitált. A főiskolán számos tárgyat oktatott, 34 tudományos közleménnyel ren-

delkezik, a független idézőinek száma 55, a Hirsch indexe 4. Nemzetközi szak-

mai kapcsolatokkal rendelkezik. A specializációfelelősök (Gál Lajos, Dávid 

Lóránt Dénes, Molnár Csilla) minősített oktatók, az adott területen szerezték 

tudományos minősítésüket, megfelelő oktatási tapasztalatokkal, értékelhető tu-

dományos tevékenységgel, megfelelő számú hazai és külföldi publikációval 

rendelkeznek.  

A képzés 44 tantárgyának oktatásában 64-en vesznek részt, 82%-uk AT beso-

rolású. A vezető oktatók aránya 64%. Az életkori megoszlás jónak tekinthető, 

az oktatók több mint fele az 1960 és 1980 között született korosztályt képviseli. 

Ugyanakkor rendkívül magas az egy oktatóra jutó tantárgyfelelősség, illetve 

kreditszám. Az oktatók 2/3-a minősített. A szakot gondozó Turizmus Tanszé-

ken három habilitált oktató dolgozik, a PhD fokozattal rendelkezők száma öt 

fő. Az oktatók szakmai megfelelősége eleget tesz a MAB kívánalmainak.  

Tudományos háttér 

A szakon folyó tudományos munka a kari Tudományos Bizottság koordinálá-

sával, valamint fókuszált egyéni kutatások keretében zajlik. A kutatási tevé-

kenység finanszírozása az ezt szolgáló normatív támogatásból, súlyozottabban 

pályázati forrásokból, továbbá alapítványi, esetenként szponzori támogatással 

történik. A szakhoz kapcsolódó fontosabb kutatási projektek közé tartozik a 

RUBIRES program, amelynek keretében öt EU-s ország 10 partner régiója vett 

részt. A program célja a regionális hozzáadott érték növelése, a fenntartható 

fejlődés erősítése, valamint az energiatermelés területén új technológiák kidol-

gozása volt. Ezen belül a szak oktatói öt részprojekt kidolgozásában vettek 

részt. Egy több felsőoktatási intézmény együttműködésében zajló TÁMOP 

program az élelmiszerbiztonság és gasztronómia területén Élelmiszerkutató 

Marketing és Szolgáltató Tudásközpontot hozott létre (ÉKMSZ). A tevékeny-

ség célja az élelmiszer ágazathoz kapcsolódó képzési anyagok összehangolása, 

fejlesztése.  

A szak oktatóinak egy főre jutó publikációs teljesítménymutatói közel állnak a 

kar ez irányú fajlagos mutatóihoz. Ugyanakkor a könyvek, könyvrészletek, il-

letve a kimutatott idézettség terén azoktól érezhetően elmaradnak. A szak ok-

tatóinak tudományos és publikációs teljesítményében jelentős eltérések tapasz-

talhatóak. Ez részben következik az oktatási leterheltség különbözőségéből is. 
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A publikációs tevékenység erősítése indokolt, az intézmény vezetésének erőfe-

szítéseket kell tennie a publikációs teljesítmény növelésére. 

A szűkülő források nehezítik a tudományos aktivitást. Csökken a hazai és nem-

zetközi konferenciákon való részvétel támogatására fordítható keret, beleértve 

a PhD tanulmányokat folytató munkatársak támogatását, jóllehet a fokozatszer-

zés költségeiből a főiskola jelentős részt vállal. A konferenciatámogatások 

alapvetően pályázati forrásokból történnek. 

A szak vezetése törekszik a kutatási megrendelések arányának a növelésére, 

azonban részben a munkatársak leterheltsége, részben pedig az általános gaz-

dasági helyzet megnehezíti a kutatási megbízások szerzését. 

Az utóbbi időben növekedett a hallgatók bevonása a kutatómunkába, mellyel 

elsősorban a TDK tevékenység növelését kívánják elősegíteni. 

Infrastrukturális feltételek 

A szakon folyó képzés infrastrukturális feltételei megfelelőek a színvonalas ok-

tatáshoz, beleértve a tantermek számát, azok befogadóképességét, oktatástech-

nikai felszereltségét. A vizsgált időszakot megelőzően a főiskola jelentős infor-

matikai fejlesztést hajtott végre. A nyilvános felhasználásra szánt számítógépek 

esetében biztosítottak az operációs rendszerek, az oktatáshoz szükséges prog-

ramok frissített változatai. Az oktatási épületek és a kollégiumok nyilvános kö-

zösségi területein szabadon elérhető wifi hálózat van, amely a diákok számára 

díjmentes csatlakozást tesz lehetővé.  

A számítógépes parkot negyedévente felülvizsgálják. Az utóbbi években az 

anyagi források szűkülése következtében elmaradtak a szükséges bővítések és 

fejlesztések, és a beszerzések üteme is meghosszabbodott. Jelenleg folyik az 

elavult asztali számítógépek cseréje. 

A könyvtár a főiskola infrastruktúrájában kiemelt fontosságú. Szolgáltatásai 

napi 24 órában elérhetőek, jelenleg 220 olvasóhellyel, 88 db internetkapcsolat-

tal rendelkező számítógéppel és 8 munkaállomással rendelkezik. 5 elektronikus 

adatbáziscsomag több mint 20 adatbázisa biztosítja nagyszámú folyóirat teljes 

szövegű elérhetőségét. 

A képzésre bekerülő hallgatókat igyekeznek könyvtárhasználati ismeretekkel 

ellátni, erre tájékoztató anyagok, szervezett könyvtárlátogatás, ottani foglalko-

zás szolgálnak.  

A képzési létszám és kapacitás 

Az elmúlt években a képzési létszám és a kapacitás kihasználtsága is csökkent. 

A 2009/10-es tanév óta az éves tervezett felvételi keretszám mind a nappali, 

mind a levelező képzésben 40 fő volt. Ez a 2013/2014-es tanévben mind a nap-

pali, mint a levelező tagozaton 50%-kal megnőtt, azonban ez a kihasználtsági 

mutatók további romlását eredményezte. Nappali tagozaton a megnövekedett 
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kapacitás 60%-t tudták feltölteni: a felvett hallgatók létszáma 80, 53, 38, 27, 36 

(összesen 234) volt. A kapacitás kihasználtság csökkenésében az államilag fi-

nanszírozott helyek csökkenése, majd megszűnése jelentős szerepet játszott, 

jóllehet a 2013/2014-es tanévben felvételi ponthatár az állami finanszírozottnál 

438, az önköltségesnél 240 pont volt. 

Különösen a levelező tagozaton aggasztó a helyzet, az elmúlt tanévben a kapa-

citások mindössze 10%-t tudták feltölteni. (Ha nem történik kapacitásnövelés a 

levelező tagozaton, ez a mutató, akkor sem haladná meg a 15%-t): a felvett 

hallgatók létszáma 41, 23, 26, 8, 6 (összesen 104) volt. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A turizmus-vendéglátás alapszak a kifejezetten gyakorlatorientált szakok közé 

tartozik. A gyakorlati jelleg erősítését a külső szakemberek oktatásba történő 

bevonásával, valamint a számonkérés formáival, házi dolgozatok, esettanulmá-

nyok feladásával, tanulmányi kirándulások szervezésével, szakmai rendezvé-

nyeken történő részvétellel segítik. A tanulással kapcsolatos módszertani segít-

ségnyújtás fontos eszköze a személyes tanácsadás, amely részben elektronikus 

formában, részben személyes konzultációk keretében történik. A fogadóórá-

kon, amelyek elkülönülnek a szakdolgozati konzultációktól, és amelyekre a 

hallgatók e-mail-en kérhetnek időpontot, a hallgatók az oktatóktól módszertani 

segítséget kérhetnek a tanulással és egyéb problémáikkal kapcsolatosan. 

Ugyancsak módszertani segítség az első évesek kötelező tárgyai között talál-

ható tanulás és kutatásmódszertan, prezentáció tárgy oktatása.  

Az idegen nyelű kommunikációt segítik az intézményben tanuló külföldi diá-

kokkal közösen szervezett rendezvények, valamint a Tandem program, mely-

ben az Erasmus program keretében itt tanuló külföldi diákokat magyar diákok 

patronálják. 

Értékelés és ellenőrzés 

Az értékelés és az ellenőrzés a mintatantervben meghatározottak szerint törté-

nik. A gyakorlati jeggyel záruló tantárgyak esetében a félév végi érdemjegybe 

a hallgatók által készített házi dolgozatok eredménye jelentős súllyal számít be. 

A gyakorlati jelleg erősítése érdekében a házi dolgozatok témája valamilyen 

félévközi programponthoz – üzemlátogatás, szakmai kirándulás – kapcsolódik. 

A mintatanterv közel egyenletes vizsgaleterhelést jelent, akik e szerint haladnak 

tanulmányaikkal, azok a képzés során nem találkoznak kiugró terheléssel. 

A szakmai gyakorlat elsődleges helye a főiskola saját tanszállodája és az Agria 

TISZK (szakképző központ, amelynek a főiskola alapító tagja, partnere) tanét-

terme, tankonyhája. A szakmai gyakorlatot a hallgatók más hazai és külföldi 

(főleg görög, spanyol, ciprusi és osztrák) gyakorlóhelyen is megszerezhetik. A 
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főiskola ennek érdekében – az alapszak és a specializációk profiljához illesz-

kedően – számos szállás- és vendéglátóhellyel, utazási irodával, fürdővel, bo-

rászattal, egyéb turisztikai vállalkozással és TDM-szervezettel kötött együtt-

működési megállapodást. 

A szakdolgozat témaválasztása a szakgazda tanszék által megadott témákból 

történik. A szakdolgozat készítés két féléve alatt a hallgató köteles konzultálni 

témavezetőjével. Az elkészült szakdolgozatot a belső konzulens bírálja el, a ki-

jelölt opponens javaslatot tesz a szakdolgozat érdemjegyére. 

A záróvizsga feltételeket a TVSZ tartalmazza. A záróvizsgákra való felkészítés 

már a tanórákon elkezdődik, a tételek alapján történő felkészüléssel.  A záró-

vizsga két napon kerül lebonyolításra. Az első napon a szakmai és közgazdasági 

tételekből vizsgáznak, a második napon védik meg a szakdolgozatukat. Az ál-

lamvizsga tételek kellően összetettek, és jól szolgálják a kompetenciák elsajá-

tításáról való számadást. 

A záróvizsgát az elnök értékeli. A vizsgaelnök által kitöltött kérdőívet, annak 

tapasztalatait a szak vezetői felhasználják a hatékonyság és az eredményesség 

javítására, ennek következtében változott az államvizsgák lebonyolítása, áttér-

tek a kétnapos államvizsgák rendszerére. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A diplomát szerzők aránya alacsony: a nappali képzésen 33, a levelező képzé-

sen 9 diploma kiadására került sor. Ez nagyrészt a nyelvvizsgák hiányának tud-

ható be. A szakon a diploma megszerzéséhez két nyelvvizsga szükséges, ezen 

az intézmény úgy kíván segíteni, hogy a 2011/12-es tanévtől kezdve heti 4 óra 

térítésmentes idegen nyelvi kurzusokat ír elő kritérium tárgyként. 

A lemorzsolódás leginkább a tantárgyak nem teljesítéséből adódik, esetleg 

anyagi okokból. A lemorzsolódás csökkentésére két új tantárgyat vezettek be. 

Az alapozó gazdaságtan szabadon választható szemléletformáló tárgy, mely-

nek hasznossága, különösképpen a mikroökonómia területén, már mérhető 

eredményeket hozott. Az elemi gazdasági számítások tárgy felvétele az üzleti 

alapszakokra felvételt nyert hallgatókkal készíttetett felmérő dolgozat alapján 

egy bizonyos teljesítmény alatt kötelező. A felmérő dolgozat eredményei hatá-

rozzák meg a tárgy súlypontjait, vagyis azokkal a területekkel alaposabban fog-

lalkoznak, ahol a hallgatók tudása a leginkább elmaradt az elvárttól. 

A szak hallgatóinak a felkészítése a továbblépésre a már említett tanulás és 

kutatásmódszertan, prezentáció tárgy oktatására alapozódik. Ezen belül könyv-

tárlátogatás, adatbázis használati ismeretek szerepelnek. A TDK tevékenységet 

folytatók megismerkedhetnek az SPSS használatával.  

A tehetséggondozás a TDK tevékenység és a szakkollégiumi rendszer keretein 
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belül történik. A szakon folyó TDK tevékenység erősítésre szorul, a szak indí-

tása óta 6 TDK dolgozat született, OTDK-ra három dolgozat került, két harma-

dik helyet értek el. Ugyancsak erősítendő a szak hallgatóinak a részvétele a 

Kepes György Szakkollégium munkájában. 

A hallgatók elhelyezkedési lehetőségei a DPR információi alapján jók, viszony-

lag könnyen tudnak a választott szakmájukban elhelyezkedni, és szakmai fel-

készültségükkel elégedettek a munkaadók. Ugyanakkor a nyelvismeret hiánya 

erősen korlátozó tényezőként jelentkezik. A DPR-nek elsősorban a nyelvisme-

rettel kapcsolatos visszajelzései strukturális változásokat indukáltak az intéz-

ményben a nyelvoktatás erősítése érdekében. A volt hallgatók visszajelzései 

alapján mintegy 60%-uk volt elégedett az itt folyó képzéssel, és jelentős azok 

aránya, akik mesterképzésen kívánják a tanulmányaikat folytatni. A főiskolán 

turizmus-menedzsment mesterképzés nincs, de – a turizmus szakma interdisz-

ciplináris volta miatt – a képzéshez kapcsolódó mesterszakok választhatók. 

Számos nappali tagozatos hallgató vállal munkát már a képzés ideje alatt. Az 

oktatók szerint ez nem hátráltatja őket, sőt általában a tanulmányaik mellett le-

endő szakmájukban (akár gyakornokként) dolgozó hallgatók teljesítik a legjob-

ban a tantárgyi követelményeket. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak menedzselése alapvetően kari szinten történik a többi szak-, intézet- és 

tanszékvezetővel együttműködve, a dékán irányítása alatt. A stratégiai dönté-

sek nem szakfelelősi szinten, hanem felette történnek. A szak menedzselésében 

felelősséggel rendelkező testületek (Dékáni Tanács, Kari Tanács) és szervezeti 

egységek (Gazdaságtudományi Intézet, Turizmus Tanszék) feladatai, kompe-

tenciái világosak, egyértelműek. A szakfelelős elsősorban a szak működtetésé-

ért felelős, de tevékenysége kapcsolódik a többi üzleti szakéhoz is. Az intézeti, 

tanszéki szint az operatív döntésekben kompetens, a továbbiakban javaslattételi 

jogosultsággal bír.  

Az egyes szakok közötti együttműködés erős. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

Az Intézmény a legutóbbi MAB határozatok észrevételeit figyelembe vette, és 

az ott szereplő hiányosságokat korrigálta. Ennek során növekedett a minősített 

oktatók száma, valamelyest javult a kutatási és a publikációs tevékenység, inf-

rastrukturális területen számottevő fejlesztés következett be, javult a tanszál-

loda, tanétterem-tankonyha, tantermek (informatikai) felszereltsége.  

Az intézmény nagy jelentőséget tulajdonít a minőségbiztosításnak. A 2013/14-

es tanévben készült kari önértékelés tartalmazza a kari minőségbiztosítás elveit 

és gyakorlatát. A karon folyó oktatási, kutatási és menedzsment tevékenység 
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minőségbiztosításáért a kari Minőségfejlesztési és Értékelési Bizottság felel. A 

kari bizottsági elnökök a HÖK képviselőjével kiegészülve tagjai az intézményi 

Minőségbiztosítási Bizottságnak, ami a főtitkárnak alárendelten tevékenykedik.  

A hallgatói lemorzsolódást a Dékáni Hivatal tartja nyilván, és félévente tájé-

koztatja a Dékáni Tanácsot. A hallgatói lemorzsolódásban a hallgatók elmon-

dása szerint az anyagi terhek szerepet játszanak. A DT az információk birtoká-

ban fogalmaz meg intézkedési javaslatokat, melyek alapján a szakfelelősök in-

tézkednek. 

Jelentős problémát jelent a beiratkozó hallgatók tudásszintjének a csökkenése. 

Ez a jelenség évek óta érezhető és erősödő. 

Az oktatók értékelése rendszeres, félévente az oktatók kétharmadát értékelik. 

A hallgatói válaszok visszaérkezési arányának a növelésére visszaálltak a pa-

píralapú megkérdezésre. A HÖK által begyűjtött kérdőívek a Minőségbiztosí-

tási Bizottsághoz kerülnek, ők továbbítják az illetékes dékánoknak, illetve a 

kari Minőségfejlesztési és Értékelési Bizottságnak. A Gazdaságtudományi Kar 

17 oktatóját értékelték az elmúlt időszakban, az eredményük a két félév átlagá-

ban 4 körül mozgott egy ötös skálán. A szakirodalom elérhetőségének a vonat-

kozásában születtek valamivel az átlag alatti eredmények. 

A végzett hallgatókkal való kapcsolattartás intézményi szinten formalizált. A 

Hallgatói Szolgáltató Központ Karrier és Öregdiák Iroda munkatársai látják el 

az itt jelentkező feladatokat.  

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A szak SWOT analízisét bizonyos korlátok befolyásolják. Ezek közül kieme-

lendő a régió alacsonyabb fejlettségi szintje, a nagymértékű elvándorlás, az ok-

tatói fizetések jelentős elmaradása a versenyszférától, valamint a hallgatói elő-

képzettség hiányosságai. A szak erősségei közé tartozik a régió igényeinek 

megfelelő specializációkínálat, a gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező okta-

tógárda, a széles szakmai kapcsolatrendszer, a gyakorlat magas színvonalú el-

sajátítására alkalmas gyakorlóhely (tanszálloda).  Gyengeségnek tekinthető, és 

ezért feltétlenül intézkedést igényel a kutatási és publikációs tevékenység erő-

sítése, az oktatói leterheltségben tapasztalható egyenetlenségek orvosolása, a 

TDK tevékenység erősítése, a hallgatók nyelvismeretének a javítása.  

A lehetőségek számbavétele reális: valós lehetőség a szorosabb együttműködés 

más karokkal, a duális képzés bevezetése és a beiskolázási erőfeszítések kon-

centrálása a hatékonyság növelésének az érdekében. Az idegen nyelvű képzési 

kínálat akkor bővíthető, ha az ehhez szükséges személyi feltételek adottak, 

vagy megteremthetőek. A szakirányú továbbképzések elindítása a térségi adott-

ságokat figyelembe véve megvalósíthatónak tűnik, jóllehet a mesterképzések 



turizmus-vendéglátás 

alapképzés 

275 

elindulása nagymértékben visszavetette a szakirányú továbbképzések iránti ke-

resletet. 

A Turizmus Tudásközpont létrehozása a kutatási tevékenység erősítésére jó 

kezdeményezésnek tűnik, de ha nem sikerül az ésszerű feladatmegosztás, 

vagyis az oktatói terhelés egyoldalú marad, akkor félő, hogy nem jelent érdemi 

segítséget.  

A meglévő specializációkkal kapcsolatos jövőkép és fejlesztési elképzelések 

kevés konkrét irányt tartalmaznak, inkább a kapcsolatok erősítését célozzák, és 

a szakmaközi szervezetekkel vagy az érintett vállalkozásokkal való kapcsolat-

ból származó fejlesztési, módosítási lehetőségekre kívánnak alapozni. Ugyan-

akkor a vendéglátó specializáció elindítása segítheti a turizmus-vendéglátási is-

meretek arányának pozitív irányú javulását. 

A nemzetközi kapcsolatok erősítése, kettős diploma kiadása erősítést jelenthet 

a szak számára. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A vendéglátással kapcsolatos ismeretanyag bővítése, a tananyagban na-

gyobb súllyal szerepeljenek a vendéglátással kapcsolatos ismeretek 

2. A hallgatók nyelvismeretének az erősítése 

3. A duális képzés bevezetésére való felkészülés 

4. A jövőbeni elképzelések konkrétabb formában történő megfogalmazása, 

célok pontosítása, ütemterv készítése, felelősségi körök kijelölése, mérési 

metodika kialakítása 

5. Az oktatók tudományos és publikációs tevékenységének az erősítése 

6. A TDK és a szakkollégiumi tevékenység ösztönzése 

7. A beiskolázási erőfeszítések fokozása, az alkalmazott módszerek bővítése, 

az ezzel kapcsolatos marketingtevékenység fokozása 

8. A joint degree, dual degree programok indításával kapcsolatban tartsák 

szem előtt a nemzetközi közös képzésekre vonatkozó felsőoktatás-igazga-

tási, jogi szabályozást. 
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Károly Róbert Főiskola AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

turizmus-vendéglátás  

alapképzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2005/8/III/2/67. 

2016/1/VII/3/24. sz. MAB HATÁROZAT 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre,  

 a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. december 31-ig  

történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő  

(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 A nyelvvizsga hiánya miatt diplomát nem kapott hallgatók aránya magas. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szakon a képzés nappali és részidejű (levelező) munkarendben folyik, ma-

gyar nyelven. Specializáció nem tartozik a képzéshez. 

A tantervek felépítése, kreditszámai megfelelnek a KKK előírásainak. A tan-

tervben a közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismereteket 16 tárgy 

tartalmazza, 80 kredittel. Társadalomtudományi alapismeretekből a hallgatók-

nak 3 tárgyat (10 kredit) kell felvenniük. A szakmai törzsanyagot 18 tárgy adja 

79 kredit értékben. A szabadon választható tárgyak (9 kredit) felvételekor a 

hallgatók az intézményben az adott félévben meghirdetett összes kurzus közül 

választhatnak az érdeklődési körüknek megfelelően. A hallgatóknak egy félév 

intézményen kívüli szakmai gyakorlaton kell részt venniük, melynek kreditér-

téke 30. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős (Bujdosó Zoltán) megfelel a MAB formai előírásainak. Tudomá-

nyos fokozattal rendelkezik, szakmai háttere, munkássága illeszkedik a szak 

jellegéhez. A képzés további személyi feltételei a formai követelményeknek 

megfelelnek. Minden tantárgyfelelős rendelkezik tudományos fokozattal. A 
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képzésben részt vevő 29 oktatóból 22 minősített (75%). Intézményhez nem tar-

tozó (AE) oktató 5 van a szakon, vendégoktatót nem alkalmaznak. Ezek meg-

felelnek a MAB akkreditációs elvárásainak. A kredit- és óraterhelések szintén 

megfelelő arányúak, a tantárgyfelelősök részt vesznek tantárgyuk oktatásában. 

Az oktatói korfa megfelelő, a szak 29 oktatójából 20 1970 után született. 

Tudományos háttér 

A szakot gondozó Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet a tu-

rizmus, vendéglátás, gasztronómia, területfejlesztés, térségmenedzsment, regi-

onális, európai uniós, valamint egyéb inter- és transzdiszciplináris területeken 

végez kutatási feladatokat, melyek elsősorban (nemzetközi) pályázatokhoz 

kapcsolódnak. A legjelentősebb ezek közül 2006-2008 között a turizmus mak-

rogazdasági szerepének vizsgálata volt az Észak-Magyarország régióban, 

melyhez kutatási és Hallgatói Gyakornok Program kapcsolódott a NFT ROP 

finanszírozásában. 

Infrastrukturális feltételek 

A szakon folyó képzésnek jól megfelel a főiskola általános és speciális infra-

struktúrája. A 20 és 300 fős szemináriumi és előadótermek korszerűen felsze-

reltek, minden terem légkondicionált, beépített számítógépes prezentációs 

rendszerrel és projektorral, internet elérési lehetőséggel. Bútorzatuk kényelmes 

és korszerű. Egyidejűleg 2800 főt tudnak leültetni, ami nagyságrendileg meg-

egyezik az összes KRF-es hallgató számával. Példaértékű a laboratóriumok, 

gyakorlati képzőhelyek számítógépes felszereltsége, modern oktatástechnikai 

eszközökkel való ellátottsága. 19 számítógépes szaktanteremben 546 hallgatói 

számítógépes munkahely van kialakítva. Ehhez jön még a korszerű könyvtár-

ban 47 számítógép. A könyvtár állománya folyamatosan gyarapszik, jelenleg 

38.000 kötetes könyvtárállomány és közel 100 féle magyar és idegen nyelvű 

folyóirat áll rendelkezésre.  

A turizmus-vendéglátás szak hallgatói számára a Hotel Opál*** Superior szál-

loda mint tanszálloda biztosítja a gyakorlati ismeretek elsajátítását. Ezen kívül 

rendezvényszervező iroda, könyvelőiroda, tankonyha, tanétterem, tancuk-

rászda és a Mátra Pont Információs Iroda adják a gyakorlati képzés hátterét. 

A képzési létszám és kapacitás 

A szak tervezett felvételi keretszáma a nappali és a levelező tagozaton is 100 

fő volt 2009-ben, a következő évtől pedig 50 fő. A ténylegesen felvett hallgatók 

száma nappali (96, 44, 43, 23, 14) és levelező (47, 26, 27, -, -) tagozaton egy-

aránt folyamatosan csökkent. A részidejű képzésben a csökkenés jelentősebb, 

2012 óta nem is indult a képzés. Az átlagos kapacitáskihasználtság nappalin 

68,8%, levelezőn 51%. 
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2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A tananyag számonkérése a félév során folyamatos. Gyakoriak az egyéni és cso-

portos feladatok, prezentációk, zárthelyi dolgozatok. A félév végi jegy kialakítá-

sakor a szorgalmi időszakban nyújtott teljesítmény súlya általában 40-50%. 

Az elmélet és a gyakorlat aránya az előbbi irányába tolódik el. Célszerű lenne 

a gyakorlati órák számának a növelése. 

A szakmai tárgyak tananyagát a szakfelelős oktatók évente felülvizsgálják és 

fejlesztik. A szakmai kutatások eredményeit folyamatosan építik be a tan-

anyagba. A tananyagok elektronikus formában is elérhetők (ppt, pdf formátum-

ban), elsősorban a Globális Tanulmányi Rendszerben. 

Értékelés és ellenőrzés 

Az értékelés és ellenőrzés rendjét a tantárgyi programokban előírják. A szak-

dolgozatok készítésének rendjét és a záróvizsgát is szabályzat írja elő. 

A szakdolgozat készítése a képzés 4. félévétől kezdve folyamatos. A témakö-

röket a 3. félévben választják a hallgatók. A témaköröket az intézet hirdeti meg, 

de lehetőség van egyéni témakör választására is, ebben az esetben a szakfelelős 

jóváhagyása szükséges. A turizmus területen a legkedveltebb témák a szállodák 

marketingtevékenységének elemzése, valamint egy-egy turisztikai termék 

helyspecifikus bemutatása. A vendéglátás területen egy-egy speciális termék 

vagy eljárás elterjedésének analízisét választják legtöbbször a hallgatók. 

A záróvizsgára bocsátás feltétele az abszolutórium megszerzése, a szakmai 

gyakorlat teljesítése és a szakdolgozat elkészítése. A záróvizsga a szakdolgozat 

megvédéséből, valamint szóbeli vizsgából áll. A védésen a hallgató ismerteti a 

szakdolgozatának célkitűzéseit, a feldolgozás módszereit és tematikáját, vala-

mint a főbb eredményeit, megállapításait. Ezt követően a záróvizsga-bizottság 

kérdéseket tesz fel, melyre a hallgató közvetlenül (felkészülési idő nélkül) vá-

laszol. A szóbeli vizsgán a hallgatónak 15 perc áll rendelkezésére, hogy kifejtse 

a húzott tétellel kapcsolatos ismereteit, amit a záróvizsga-bizottság kérdései kö-

vetnek. A záróvizsga-bizottság 3 tagú, az egyik tag külsős gyakorlati szakem-

ber. A bizottság elnöke csak vezető oktató lehet. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A felvettek száma a nappali tagozaton a vizsgált időszakban összesen 220 fő, 

levelező tagozaton 100 fő. Diplomát 137-en kaptak eddig nappali tagozaton 

(23, 39, 31, 24, 20), és 15-en levelezőn (5, 3, 4, 3, -). Ez 62%-os végzési arányt 

jelent nappali, és 15%-os arányt levelező tagozaton. Rendkívül súlyosnak mi-

nősíthető, hogy a két nyelvvizsga hiánya miatt közvetlenül a záróvizsga után 

nem kapott diplomát a hallgatók 79-90%-a az elmúlt 5 évben. Ennek orvoslá-

sára a főiskola térítésmentes nyelvtanulási lehetőséget biztosít az alapképzésen. 
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A turizmus-vendéglátás alapszakot elvégzett hallgatók tanulmányaikat a turiz-

mus-menedzsment mesterképzésen folytathatják. A mesterképzésbe való beju-

tás kritikus pontja a nyelvvizsga megléte.  

A főiskola motiválja a hallgatóit az intézményi és az országos TDK-n való rész-

vételre, valamint külföldi részképzésekben való részvételre (Erasmus, 

CEEPUS). A tehetséges hallgatókat bevonják az intézményi kutatásokba. Pub-

likálási lehetőséget biztosítanak az Acta Carolus Robertus periodikában, a Ká-

roly Róbert Főiskola által 2011-ben alapított tudományos folyóiratban. A tehet-

séggondozás további színterei a főiskolán működő öntevékeny körök (Magyar 

Földrajzi Társaság Mátravidéki Osztálya, Bor Klub, Gyógynövény Klub stb.), 

és a 2014 júniusában megújult Károly Róbert Szakkollégium. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak irányítása, menedzselése a Turizmus, Területfejlesztési és Idegen 

Nyelvi Intézet feladata. Az intézet igazgatója egyben a turizmus-vendéglátás 

alapszak felelőse. A szakfelelős a szakon folyó képzés minőségéért, annak tar-

talmáért, a teljes képzési folyamatért felel. Összeállítja az indítandó szakok do-

kumentációit, kidolgozza a képzési programokat, összeállítja a tanulmányi tá-

jékoztatót, összehangolja az oktatási programokat, felügyeli a hallgatók gya-

korlati képzését, meghatározza a szakdolgozati témaköröket, részt vesz a záró-

vizsgák előkészítésében. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A szakra vonatkozó szervezett minőségbiztosítási tevékenység színvonalasnak 

értékelhető, és megfelel a MAB követelményeknek. 

Az intézmény ISO 9001 és ISO 14001 tanúsításokkal rendelkezik, folyamatai 

szabályozottak. A minőségbiztosítási rendszer intézményi szintű. Minőségügyi 

céljaikat a minőségfejlesztési program tartalmazza. A minőségbiztosítási tevé-

kenység során sor kerül a szakok, az oktatók és a kutatási tevékenység felül-

vizsgálatára, ellenőrzésére. Az egyes szakok programjait rendszeresen felül-

vizsgálják, évente végzett önértékelés keretében. Ehhez felhasználják többek 

között a záróvizsga-bizottságok, a végzett hallgatók, belső auditok visszajelzé-

seit, véleményét, illetve a munkatársak javaslatait is. Az OMHV kérdőívek ki-

töltésére évente kerül sor. Lehetőség van az interneten (a GTR rendszerben) és 

papír alapon is kitölteni. A hallgató anonimitása mindkét esetben biztosított. Az 

intézetek igazgatói óralátogatások során ellenőrzik az oktatás színvonalát. Az 

eredmények támpontot adnak a különböző előléptetésekhez, vezetői döntések-

hez, és megalapozzák a kiváló oktatói munka elismerésének lehetőségét is. 
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4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A szak SWOT analízise reálisan értékeli a szak jelenlegi helyzetét és a jövő 

kilátásait. Erősségként emeli ki többek között a hazai és nemzetközi kapcsolat-

rendszert, a képzések gyakorlatias jellegét, színvonalas infrastruktúráját, vala-

mint az oktatók minősítettségét és kedvező korösszetételét. Gyengeségnek az 

alacsony hallgatói létszámot, a felvettek gyenge nyelvtudását, az idegen nyelvű 

képzés hiányát és az oktatók aránytalan terhelését tartják. Lehetőséget látnak a 

nemzetközi kapcsolatok szélesítésében, az Erasmus és CEEPUS csereprogra-

mokban, valamint az együttműködésben doktori iskolákkal, középiskolákkal, 

más felsőoktatási intézményekkel. Veszélynek tekintik a változó szabályozási 

környezetet, a versenytársak földrajzi közelségét, a nagyvárosok elszívó hatá-

sát, valamint a finanszírozás bizonytalanságait. 

A tervezett duális képzés jól illeszkedhet a szak jellegéhez. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Szükséges a nyelvvizsga hiánya miatt diplomát nem kapó hallgatók szá-

mának csökkentése, az idegennyelv-órák számának növelése. 

2. Javasolt a tantervben a gyakorlati órák számának növelése. 

3. A főiskola honlapja http://honlap.karolyrobert.hu/hu/node/397 szerint 

„előkészületben” van a turizmus-vendéglátás alapszakon angol nyelvű 

képzés indítása. Javasoljuk, hogy a tervezett angol nyelvű képzést akkre-

ditáltassák a MAB-bal. 
  

http://honlap.karolyrobert.hu/hu/node/397
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Kodolányi János Főiskola AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

turizmus-vendéglátás  

alapképzési szak 

szállodaszervezés; vendéglátás-

szervezés; turisztikai termékek és 

szolgáltatások specializációk 

szakindítási MAB határozat: 

2005/6/X/2/105. 

távoktatásos képzés MAB határo-

zata: 2006/4/IX/2/2. 

nem támogató MAB határozat 

(Orosháza): 2006/7/IX/1/37. 

2016/1/VII/3/25. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű, továbbá távoktatásos 

képzésre,  

 a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

 történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Kodolányi János Főiskolán a turizmus-vendéglátás alapszakon magyar 

nyelvű, teljes idejű nappali és részidejű, levelező képzés folyik Székesfehérvá-

ron és Budapesten, valamint távoktatás Orosházán. A szakon a tanterv, a tan-

anyag, az ez alapján folyó oktatás, az átadott ismeretanyag, az elmélet és a gya-

korlat aránya összességében megfelel a KKK követelményrendszerének. Az 

alapozó ismeretek 80 kredit értékben 13 (18) tantárgyat tartalmaznak, a társa-

dalomtudományi ismeretek 15 kreditet képviselnek. Az általános szakmai 

törzsanyag 45kreditjéhez 30 kreditnyi differenciált szakmai ismeret kapcsoló-

dik. Javasolt a szakmai törzsanyag és a specializációk közötti bizonyos tan-

tárgyátrendezés, annak érdekében, hogy ne fordulhasson elő, hogy pl. a szak 

lényegi ismeretkörét képező vendéglátás témakörből meghatározó tudás, gya-

korlat csak a specializáción legyen elérhető. A specializációk inkább ne a szak 

fő, törzsterületeire, hanem kiegészítő ismeretekre, kompetenciákra irányulja-

nak. A szabadon választható két tárgyat a főiskola egyéb szakjainak kínálatából 

vehetik fel a hallgatók. A képzéshez egy féléves összefüggő szakmai gyakorlat 

tartozik. Az első féléves nappali óraszámot, a törvény által minimumként előírt 

300 tanórát a szorgalmi időszakon kívüli Origo hét programjában szereplő 15 

órás szeminárium beszámításával érik el. 

A tananyag és a felhasznált szakirodalom megalapozott, aktuális információk-

kal látja el a hallgatókat. A képzési és kimeneti követelményekben meghatáro-

zott szükséges kompetenciák fejlesztése biztosított a képzés tartalmi oldaláról. 
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A tantárgyi tematikák megfelelően, s heti tartalmakra lebontottan kidolgozot-

tak, ugyanakkor formailag hiányosak, pl. tárgykód, kredit és óraszám nem je-

lenik meg, s előfordulnak a mintatantervnek nem megfelelő besorolások (pl. a 

gasztronómia számonkérési módszere). A formai teljességet és a mintatanterv-

vel való technikai összhangot meg kell teremteni. 

A levelező oktatás tananyaga megegyezik az alapképzés tananyagával. Távok-

tatásra – egy korábbi fejlesztési program eredményeként létrejött támogató in-

formatikai felület használatával – didaktikusan kialakított, írásbeli és részben 

szóbeli előadásokat rögzítő – tananyagot fejlesztettek. A szoftveres lebonyolí-

tást az orosházi és a székesfehérvári konzultációs központ támogatja. 

A KKK alapján kialakított tanterveket rendszeresen felülvizsgálják, 2009-ben ke-

rült sor a képzési alapelvek megújítására, nagyobb képzési blokkok kialakítására, 

s a 2014/15-ös tanévtől, a PIQ & Lead™ modell alapú fejlesztés alkalmazására.  

A képzés célja a gyakorlati kompetenciák erősítése, amit a munkaerőpiac igé-

nye, elvárása indokol. A munkaerőpiaci szereplők közvetlenül is részt vesznek 

az oktatásban, a tananyagfejlesztésben, a hallgatói gyakorlatok lebonyolításá-

ban. A 7. félévi gyakorlat mellett 30 órás csoportos vagy egyéni, kritérium-

követelményként megjelenő félévközi gyakorlatot is előírnak, melynek teljesí-

tését a tanszék rendezvények, konferenciák szervezésével is segíti (pl. a főisko-

lai vendégházban is teljesíthetik). A félévközi gyakorlat rendszere jól működik, 

növeli a gyakorlati tapasztalatszerzést. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Rácz Tamara teljes munkaidőben foglalkoztatott főiskolai tanár, 

a hazai turizmus szakma ismert, elismert képviselője, egyben a szállodaszerve-

zés specializáció felelőse is. Szakértelme kimagasló, a szállodaiparban gyakor-

lattal és publikációval ugyanakkor nem rendelkezik. A szakon 30, az intéz-

ményben 35 kreditnyi ismeretanyag felelőse. A másik két specializáció felelő-

sei: Füreder Balázs és Irimiás Anna PhD fokozattal rendelkező főiskolai docen-

sek, ugyanakkor egyikük fizetés nélküli szabadságon van, a másik GYES-en, 

így a specializációk vezetése nem megoldott. Rajtuk kívül még egy oktató fi-

zetés nélküli szabadsága van, a tantárgyak valós oktatását így több esetben 

olyanok látják el, akik tárgyfelelősök – tudományos fokozat hiányában – nem 

lehetnének, vagy nem az adott a szakterületen rendelkeznek szakmai kompe-

tenciákkal. A többi esetben a tárgyfelelősök tudományos minősítés alapján 

megfelelőek. A gyakorlati szakemberek bevonása az oktatásba rendszeresen 

megtörténik. 

Az oktatói összetétel megfelelő, az 52 oktatóból 33 rendelkezik tudományos 

fokozattal, 36 oktató AT, 12 AE besorolású. 
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Az oktatói kreditterhelés papíron megfelelő, a mindennapi óratartás valóságá-

ban azonban egyes oktatók túlterheltek, nemcsak a kreditek, de a heti óraszá-

mok vonatkozásában is. A nemrégiben még a szak oktatásában meghatározó 

személyiségek távoztak, ami nagyobb újraszervezést tett volna szükségessé. A 

személyi feltételek megerősítésére az akkreditált turizmus-menedzsment mes-

terképzési szak következtében is szükség van (a KJF turizmus-menedzsment 

mesterképzését a MAB nem értékelte, mert az értékeléskor a szakon még nem 

volt végzett évfolyam). Az oktatói elkötelezettség egy szűk körnél, a főiskola 

pénzügyi nehézségei ellenére, kiváló. A saját oktatói kar utánpótlása többnyire 

más intézmények PhD hallgatóiból történik.  

Tudományos háttér 

A Turizmus Intézeti Tanszéken az elmúlt évtizedben hazai és nemzetközi szin-

ten is elismert kutatómunka folyt. A tanszéki oktatók tudományos publikációi 

jelentős számúak, 2006-2014 között 272 tudományos publikációt közöltek, 

aminek 37%-a idegen nyelvű publikáció. Témáik lefedik a tanszéken oktatott 

kérdésköröket, és elősegítik a három specializáció szakmai tartalmának folya-

matos frissítését, megújítását. Jelentős kutatási projektekben vettek részt (pld. 

OTKA, TÁMOP), és a tanszéki oktatók közül Rátz Tamara (AT), Kundi Vik-

tória (AT) és Michalkó Gábor (V) jelentős egyéni kutatási ösztöndíjat is elnyert. 

2007 óta kétévente megszervezik a Magyar Turizmusföldrajzi Szimpóziumot 

az MTA Földrajztudományi Intézettel és a Magyar Földrajzi Társasággal, va-

lamint több nemzetközi tudományos konferencia megszervezésében is részt 

vettek. 2013 őszén létrehozták a Felelősségteljes Turizmus Kutatóközpontot. 

A hallgatók több kutatóműhelyhez tudnak csatlakozni, ebben az esetben TDK 

dolgozatukat is az ott kutatott témában írják. 

A tudományos háttér területén az intézet pozícióját folyamatosan erősíteni 

igyekszik, melyre reális lehetőségekkel rendelkezik. Ma is a turizmus szakma 

elismert műhelye. 

Infrastrukturális feltételek 

Székesfehérváron kiemelkedően jó színvonalú infrastruktúra áll rendelkezésre 

akár háromszor ennyi hallgató kiszolgálására is. Ez nemcsak tantermi, hanem 

informatikai, könyvtári és egyéb szolgáltatások vonatkozásában is igaz. Az ok-

tatás hat épületben zajlik, az épületek többsége egymás között gyalogosan is 

megközelíthető. 

Budapesten a főiskolának egy főépülete van, ebben az épületben kapott helyet 

a könyvtár, az étterem, a tanulmányi osztály, valamint a tantermek. A szak hall-

gatónak egyre nagyobb hányada választja ezt a helyszínt. 

Tanétteremmel, tanszállodával nem rendelkeznek, a szükséges gyakorlati órá-
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kat pl. középiskolai tankonyhákkal való együttműködésben oldják meg. Az el-

méleti és a gyakorlati oktatás keretében a vendéglátó- és szállodaipari vállalko-

zásokat keresik fel, esetenként az órákat is ott tartják.  

Az elektronikus tananyagok a belső információs rendszerükben hozzáférhetőek 

a hallgatók számára. Az intézmény rendelkezik a távoktatáshoz szükséges ok-

tatástechnológiai feltételekkel, tanulást segítő tájékoztató anyagokkal, útmuta-

tókkal, támogató szakmai személyzettel. 

A könyvtári ellátottság mindkét helyen biztosított, bár a könyvtár turisztikai szak-

könyvállománya Budapesten szűkös. A szakdolgozatokat a könyvtár 2008 óta di-

gitális formában őrzi. A könyvtárak számítógépes felszereltsége részben elavult. 

Az intézményben Diáktanácsadó és Karrieriroda működik, és aktív segítséget 

kapnak a hallgatók az Erasmus ösztöndíjak igénybevételéhez is. Az informati-

kai ellátottság megfelelő, de időszerű lenne a számítógépek fejlesztése, és kü-

lönböző, a szakhoz kapcsolódó tudás elsajátítását segítő programok telepítése. 

A Tanulmányi Osztály Székesfehérváron egyablakos ügyfélszolgálattal, Buda-

pesten még a hagyományos (sorszámhúzós) módon működik. A főiskolának 

van kollégiuma Székesfehérváron, ahol elérhető áron megfelelő színvonalú 

szállás biztosított. A kollégiumban a megmaradt helyek többnyire kihasználat-

lanok, ezt érdemes lenne hasznosítani. A hallgatók számára többféle szakmai 

és szabadidős programlehetőséget is biztosítanak. 

A képzési létszám és kapacitás 

A hallgatói létszám az elmúlt néhány évben jelentősen visszaesett, nagyon ala-

csony szintet ért el Székesfehérváron. A teljes főiskolai hallgatói létszám a rek-

tori tájékoztatás szerint mintegy 3000 fő, ebből Székesfehérváron 300 hallgató, 

Budapesten 2500 hallgató, Orosházán 200 hallgató tanul. A teljes hallgatói lét-

szám körülbelül fele turizmusos hallgató. A hallgatók 60%-a nappali tagozatos. 

A hallgatók 60%-a tanulmányai mellett dolgozik, így tudja kifizetni a tandíját 

és biztosítani megélhetését. 

A főiskola csak 2012-ig közölt adatokat a specializációkon résztvevők számá-

ról, 2013-ra és 2014-re nem. Feltehetően minimális létszámmal működnek a 

specializációk, ami azok átgondolását teszi szükségessé. A meglátogatott órá-

kon kisszámú hallgató vett részt. 

A 2015-16-os tanévre a jelentkezések Székesfehérváron – mind nappali, mind 

levelező és távoktatásban is – továbbra is nagyon alacsonyak, ez kétségessé 

teszi a szak indíthatóságát. A néhány évvel korábbi létszámok jelentős vissza-

esésének megfordítása a szak életképességi kritériuma, a folyamatot Budapes-

ten a jelentős számú konkurens kínálat nehezíti. A főiskola Székesfehérvár vá-

rosával közös tervvel rendelkezik a hallgatói létszám növelésére, ami hallgatói 

ösztöndíj biztosítását jelenti. 
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2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az intézményben elismerésre méltó az oktatáspedagógiai kérdések, módszerek 

és készségek fejlesztésével kapcsolatos tudatos tevékenység, mely ösztönzi és 

motiválja az oktatók ezirányú fejlődését.  

A tudásátadás módja a képzés aktuális tantervében meghatározott. Az első és a 

második félévben a közgazdasági, módszertani és üzleti alapozó ismeretek mi-

att a szemináriumok súlya meghatározó, az általános szakmai törzsanyag elő-

adások formájában kerül bevezetésre. A számonkérés módja is ennek megfele-

lően alakul. A kollokvium kizárólag írásbeli. A harmadik szemeszterre is a sze-

mináriumok túlsúlya jellemző, míg a negyedik félévben az előadások válnak 

meghatározóvá. A specializációk esetében szintén a szemináriumok a megha-

tározóak, a számonkérés formája a hat tantárgyból öt esetében gyakorlati jegy, 

egy esetben kollokvium, ami írásbeli vizsgát jelent. 

A turizmus-vendéglátás szakma specifikus elvárásai alapján az oktatás kellően 

gyakorlatorientált, amit a hat tanulmányi félévben teljesítendő évközi gyakorlat 

is erősít. A hallgatók a tanszék által szervezett szakmai programokon vesznek 

részt (pld. szakmai konferenciákon). A hallgatók szerint a főiskola legnagyobb 

előnye az alacsony hallgatói létszámból adódó családias légkör. A kis létszám 

erősíti a gyakorlatiasabb oktatást, mivel több idő van gyakorlati példák bemu-

tatására is.  

Idegen nyelvű szakirodalom és utazással kapcsolatos szakkönyvek elolvasását 

elvárják a diákoktól.  

A hallgatóknak lehetőségük van Erasmus programban részt venni, a főiskola is 

fogad külföldi hallgatókat. Ezzel a Nemzetközi Képzési és Szolgáltató Központ 

munkatársai foglalkoznak. Évente kb. 140-150 hallgatói utazik ki Erasmus 

programmal, főleg a nyugati országokba és Skandináviába. 

Értékelés és ellenőrzés 

Az értékelés és az ellenőrzés a rendszeresen aktualizált Tanulmányi és Vizsga-

szabályzatban, valamint a KJF Képzési Keretrendszerében megfelelően szabá-

lyozott.  

Az elméleti anyag számonkérése írásbeli formában történik, szóbeli vizsgájuk 

nincs a hallgatóknak. Ezen mindenképpen célszerű változtatni.  

A záróvizsga két részből áll, prezentációból és tételhúzás alapján történő szó-

beli vizsgából. Nemcsak a tárgyi tudás, hanem a hallgató tájékozottsága, prob-

lémamegoldó képessége és szakmai kommunikációs kompetenciája is értéke-

lésre kerül. Ezt a szándékot célszerű lenne a záróvizsgakérdések komplexitásá-

nak növelésével megerősíteni. 
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A szakdolgozatok rendszerét a KJF Szenátusa által elfogadott Szakdolgozati Sza-

bályzat tartalmazza. A szakdolgozati témákra az oktatók is javaslatot tesznek, 

de a hallgatók elképzeléseit maximálisan támogatják. A szakdolgozat megírá-

sára megfelelően felkészítik a hallgatókat. A megtekintett szakdolgozatok meg-

erősítik a szervezett felkészítés eredményességét, a dolgozatok értékelése reá-

lis. Javasolt, hogy a második bíráló minden esetben külső szakértő legyen. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A hallgatói létszám az elmúlt években jelentősen csökkent. 2009-ben majdnem 

300 főt vettek fel teljes idejű önköltséges vagy államilag támogatott képzésre, 

2013-ban pedig már csak 39 főt; részidős képzésben a felvettek száma 147-ről 

43-ra esett vissza. A lemorzsolódás jelentős, és 2010-től az elbocsátások száma 

a gazdálkodási és menedzsment szak elbocsátott hallgatóinak több mint duplája. 

2014-ben 48 hallgató elbocsátására került sor. A magas lemorzsolódás legfőbb 

oka az, hogy a diploma megszerzésének feltételeként előírt két nyelvvizsgát 

sokan nem tudják teljesíteni. Nappali tagozaton a záróvizsgát tett hallgatók 60-

70%-a nem kap diplomát közvetlenül a záróvizsga után a nyelvvizsga hiánya 

miatt. Részidős képzésben ez az arány még magasabb. 

A tehetséggondozás keretei kiépítettek, a TDK s OTDK aktivitás jó. 

A hallgatók 90%-a 6 hónapon belül talál magának állást, többségük a szakmá-

jában helyezkedett el, főként szállodákban. Az önkormányzat szakmai gyakor-

lati helyek biztosításával és álláslehetőségekkel segíti az elhelyezkedést. 

A DPR eredmények a főiskola Karrier Irodájának hivatalos weboldalán elérhetőek.  

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak irányítási, szabályozási kereteinek a kialakítása a Szenátus felelőssé-

gébe tartozik. Az ellenőrzés feladata a Rektori Tanács hatásköre. A szak gaz-

dája a Turisztikai és Gazdaságtudományi Intézet tanszékeként működő Turiz-

mus Intézeti Tanszék. Az intézet a megfelelő szakmai és oktatói minőség, a 

fenntarthatóság biztosításáért felelős. A tanszék feladata a szaki akkreditációs 

folyamatok menedzselése, a szakhoz kapcsolódó kutatások szervezése, szak-

dolgozati témák kijelölése, szakdolgozatok értékelésének koordinálása, évközi 

szakmai gyakorlatok szervezése, tanulmányokat záró szakmai gyakorlatok ko-

ordinálása és regisztrálása, valamint a hallgatói tehetséggondozás. A hatáskö-

rök jól elkülönítettek, a szakfelelős a megfelelő kompetencia mellett a kellő 

döntési hatáskörökkel is rendelkezik a szak képzésével kapcsolatban A szerve-

zeti keretek megfelelően kialakítottak a szak belső menedzseléséhez, működte-

téséhez, ugyanakkor a jelenlegi helyzetben jelentősebb külső irányultságú me-

nedzsment, marketing támogatást igényelne. 
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Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A főiskola intézményi minőségirányítási és szaki minőségbiztosítási rendszere 

az ESG alapkövetelményeiből indul ki. A rendszert az önértékelés részletesen 

és hitelesen ismerteti. A folyamatok részletesen szabályozottak, az eredménye-

ket megfelelően dokumentálják és az értékelésekről az oktatók és a hallgatók is 

kapnak visszajelzést. Kedvező fejlesztésként értékelhetjük a minőségbiztosítás 

területén a PIQ & Lead™ keretrendszer bevezetését. Ezt a fejlesztést erősíti a 

KJF nemzetközi orientációja. A hiányzó hallgatói létszámot igyekeznek a nem-

zetközi oktatási piacra történő kilépéssel pótolni. Ezt segíti a nemzetközileg el-

ismert minőségbiztosítási rendszer implementálása. A PIQ & Lead™ keret-

rendszer vezérelvei a professzió (gyakorlatorientáltság, munka világára történő 

jobb felkészítés), az innováció-, a minőség-, a vezetési és vállalkozási orientá-

ció, valamint az értékelési és mérési kultúra fejlesztése. A keretrendszer elvei-

hez illeszkedő tantárgyi tartalmak fejlesztése a 2014/2015 tanévben kezdődött 

meg, és jelenleg is tart. (A KJF PIQ & Lead™ keretrendszerét 2014 szeptem-

berében Magyar Termék Nagydíjjal is elismerték.)  

2006-ban a MAB nem támogatta a képzés folytatását Orosházán nappali tago-

zaton, a távoktatást támogató MAB határozat pedig kimondta, hogy az orosházi 

konzultációs központokban további fejlesztésre van szükség. Orosházán jelen-

leg csak távoktatás folyik, de ennek is egyre csökken a jelentősége, a hallgatók 

inkább Budapestre járnak konzultációra.  

A minőségügyi dokumentumok mellett a hallgatói elégedettségmérés eredmé-

nyei megtalálhatóak a főiskola hivatalos weboldalán. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT főbb megállapításai, összefoglaló táblázatai az erősségek, gyenge-

ségek, lehetőségek és veszélyek területén megmutatják, hol tudja a főiskola a 

lehetőségeit kihasználni, és mely területekre nem tud hatást gyakorolni. A meg-

állapítások reálisak, önkritikusak is, jelzik, hogy a szak vezetése látja a képzés 

helyzetét, s rendelkezik fejlesztési elképzelésekkel. 

A főiskola egykori legnépszerűbb szakjaként további erőfeszítéseket kell tenni 

Székesfehérváron a hallgatói létszám megőrzésére és a lemorzsolódás csökken-

tésére, hiszen ez jelenti a legnagyobb problémát. A felkészült oktatói gárda, a 

megfelelő infrastruktúra, a munkaerőpiaccal való aktív kapcsolat, a gyakorlati 

szakemberek bevonása az oktatásba és a tananyagfejlesztésbe pozitívan járul-

hat hozzá Székesfehérváron az önköltséges képzések iránti kereslet megfelelő 

szintű stabilizációjához s a budapesti pozíció megőrzéséhez, javításához.  

A felmerült hiányosságok – oktatói feltételek, hallgatószám csökkenése – elle-

nére a szakfelelős személye és az intézményi vezetés elkötelezettsége garanciát 



turizmus-vendéglátás 

alapképzés 

288 

jelent a felvetett hiányosságokat kiküszöbölő intézkedések, fejlesztések végre-

hajtására. Ennek elhanyagolását, sikertelenségét a piaci, keresleti folyamatok, 

s a fenntartható vagy éppen ellehetetlenülő működőképesség fogják a követ-

kező néhány évben megmérni, megítélni, s ez egy magánintézményben szük-

ségszerű következményekkel jár.  

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A finanszírozhatóság szempontjából képzési helyszínenként a meghirdetett 

képzések felülvizsgálata javasolt. A levelező és távoktatásos képzés gazda-

ságossági vizsgálata is ajánlott. 

2. A három specializáció fenntartásának, tartalmi átrendezésének átgondolása 

szükséges, egyrészt az alacsony hallgatói létszám, másrészt a szakmai törzs-

tárgyi képzés megerősítése, harmadrészt a képzés pozícionálásának, ver-

senyelőnyeinek beépítése érdekében.  

3. A szak relatíve alacsony oktatói létszámmal működik, mivel a korábbi oktatók 

közül többen eltávoztak, illetve fizetés nélküli szabadságon vagy gyermek-

gondozási segélyen vannak. Ez az oktatás minőségi színvonalát rontja. Töre-

kedni kell arra, hogy az órákat ténylegesen tartó oktatók minősített oktatók 

legyenek, újra stabil, erős oktatói kar szerveződjön a vezető szakemberek 

köré. Csökkenteni kell a túlterhelt oktatók óraterhelését. 

4. Az oktatást a térség alkalmazott kutatásaiba erőteljesebben integrálni kel-

lene, erősíteni szükséges a kutatási tevékenységet a környék önkormányza-

taival, turisztikai és vendéglátóipari vállalkozásaival, programgazdákkal a 

helyi beágyazottság növelése érdekében. 

5. Szükséges a publikációs tevékenység további motiválása, különös tekintettel 

az elismert nemzetközi szakfolyóiratokban való megjelenésre a tanszék min-

den munkatársa esetében, mely a műhely-jelleg megerősítését is támogatja. 

6. A hallgatói létszám növelését Székesfehérváron, de egyre inkább Budapesten 

is el kell érni, ami nemcsak a szak, de a főiskola gazdasági fenntarthatósága 

miatt is szükséges. Ebben az intézményi – nemcsak egyszerű beiskolázási – 

marketinget is erősíteni szükséges, az elmúlt évek negatív folyamatait meg-

fordító újrapozícionálás lenne célszerű, melyben a turizmus-vendéglátás szak 

egyediségét, versenyelőnyét ki kellene alakítani.  

7. További lépéseket kell tenni a lemorzsolódás csökkentésére. 

8. Idegen nyelvű kurzusok, tantárgyak számának növelése javasolható, ezzel 

is elősegítve a magyar anyanyelvű hallgatók idegen nyelvi tudásszintjének 

fejlesztését s a képzés vonzerejének növelését. 

9. Meggondolandó a szakmai gyakorlat követése, ellenőrzése, annak érdeké-

ben, hogy a hallgató ne fiktív cégeknél töltse el a kötelező gyakorlati időt, 

és ne olyan cégekhez menjen, ahol nem a szakmájához kapcsolódó munkát 

végez.  
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Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

turizmus-vendéglátás  

alapképzési szak 

kulturális turizmus; 

desztinációmenedzsment 

specializációk 

 

szakindítási MAB határozat: 

2008/6/IX/3/1. 

2016/1/VII/3/26. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos,  

magyar nyelvű képzésre,  

 a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Miskolci Egyetemen a turizmus-vendéglátás alapszakon magyar nyelvű, tel-

jes idejű nappali és részidejű, levelező képzés folyik. A képzés aktuális tanterve 

a kívánalmaknak eleget tesz, a tanterv alapján folytatott képzés alkalmas az 

előírt kompetenciáknak a képzési folyamat során történő elsajátíttatására. 

A tananyagok, a tantárgyakhoz megadott szakirodalmak korszerűek. 

Személyi feltételek 

A szakfelelősnek, egyben a desztinációmenedzsment specializáció felelősének, 

Dankó Lászlónak 24 év oktatási tapasztalata van, tudományos fokozattal ren-

delkezik. A kulturális turizmus specializáció felelőse: Piskóti István a marke-

ting kiemelkedő szakembere, ugyanakkor nem szerencsés, hogy a kereskedelem 

és marketing alapszak, valamint a marketing mesterszak szakfelelősi teendői 

mellett ebben a képzésben specializációfelelős. 

A képzésben felkínált 45 tárgyat 61 oktató oktatja, közülük 28-an tantárgyfele-

lősök. 51 teljes munkaidős, 6 részfoglalkozású és 4 vendégoktató vesz részt a 

képzésben. 3 egyetemi tanár mellett 25 egyetemi docens képviselteti magát, 

tudományos fokozata 35 oktatónak van. 12 oktató intézményi kreditterhelése 

magasabb 25-nél (12/51, 23%), ezt a MAB akkreditációs elvárásai megengedik. 

Néhány oktató – elsősorban tanársegédek – esetében azonban extrém: 16, sőt 

19 órás heti óraterhelések fordulnak elő. 

Tudományos háttér 

A kutatások és publikációk száma és színvonala dicséretes. Jó az együttműkö-

dés a szakon, a szakok között és a szakmai partnerekkel. 
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Infrastrukturális feltételek 

A képzés általános és speciális infrastruktúrája kifejezetten színvonalas. A Mis-

kolci Egyetem kiváló infrastruktúrával rendelkezik, és ebből megfelelő hányad 

jut a Gazdaságtudományi Karra. (Az előző években egy elhúzódó épület felújí-

tási folyamat zajlott, ami vélhetően ez évben befejeződik. Ez némileg hátráltatta 

mind az oktatói, mind a hallgatói munkát.) 

A 400 férőhelyes központi egyetemi könyvtár jó ellátást biztosít. Emellett 2013 óta 

kari könyvtár is működik, ami 6 intézeti könyvtár összevonásával alakult. Ez pozi-

tív, de ma, a számítógépes nyilvántartás, rendelés stb. korában kérdéses, hogy ra-

cionális-e külön kari, a központi könyvtárhoz képest kissé szegényesnek tűnő 

könyvtár fenntartása, ami – az elhúzódó felújítás miatt – valójában nem is működik, 

egyelőre az állomány több helyen érhető el. A központi könyvtáron keresztül elér-

hetőek nemzetközi adatbázisok, de ezek hallgatói felhasználása még korlátozott. 

A képzési létszám és kapacitás 

A vizsgált 2009/10-2013/14 közötti időszakban a nappali képzésben az éves 

tervezett 40 fős felvételi keretszám 45-re, majd 60-ra emelkedett. A hallgatói 

igényekhez alkalmazkodva a képzést a 2011/12-es tanévtől keresztfélévben is 

indítják, így a felvettek száma imponálóan alakult: 59, 55, 87, 54, 55, összesen 

310. A levelező képzésben a 30-ról 56-ra emelt éves tervezett felvételi keret-

számot nem követte a hallgatói létszám, holott már a 2010/11-es tanévtől ke-

resztfélévben is indították a képzést: 47, 40, 28, 18, 8, összesen 141 hallgatót 

vettek fel levelező képzésre. 

A szak a kar képzési kapacitásának mintegy 20-25%-ával a kar legnagyobb lét-

számú szakja. Az utóbbi két évben az állami finanszírozás csökkenésével, s így 

az önköltséges képzés előtérbe kerülésével ez a létszámtöbblet a főváros elszívó 

hatásának erősödése, illetve a finanszírozási teher miatt csökkent, lényegében 

a keretszám feltöltéséig. Ez az átalakulás a felvételi ponthatárokat s a felvettek 

átlagpontszámait is csökkentette. Levelező képzésen a munka mellett történő 

(át)képzés iránti fizetőképes kereslet is visszaesett, és ezt – a korábbi évekkel 

ellentétben – a nappali képzésből kimaradó fiatalok sem pótolják már. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A karon és a szakon tudatos a tananyagfejlesztés, ide értve a saját fejlesztésű tananya-

gokat is. Megfelelő az előadások, gyakorlatok aránya és a konzultációs lehetőség. 

A hallgatók idegen nyelvi szintje, felkészültsége alacsony. Külföldi részképzé-

sen kevesen vesznek részt, elsősorban anyagi okokból. A legszegényebb régi-

óban nem sok család engedheti meg magának, hogy fizessen a diák képzéséért, 

és még fizessen a külföldi tanulmányaiért. A csekély Erasmus részvétel a nyelv-

tudás hiányosságainak is tulajdonítható. 
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Értékelés és ellenőrzés 

Az értékelési és ellenőrzési formákat a mintaterv határozza meg. A számonké-

rés 3 szintje: félévközi, félév végi és záróvizsga. 

A szakdolgozat írása a 6. félévben kezdődik. Ekkor választ témát a hallgató a 

tanszék által kínált témákból vagy saját kezdeményezésre. Ezután jelölik ki a 

belső konzulenseket a szakmai kompetencia alapján. A folyamat szabályozott, 

a félévi feladatok meghatározottak. 

A záróvizsga összetételét és értékelési szempontjait, a diplomaminősítés mód-

szerét a mintatanterv, illetve annak kiegészítése tartalmazza. A záróvizsga fel-

tételei az abszolutórium megléte, a két bíráló által elfogadott szakdolgozat, il-

letve a szakmai komplex záróvizsga. Az utóbbi dicséretesen gyakorlatorientált, 

a hallgatók egy hónappal előbb kapnak 2-3 esettanulmányt, illetve egy kapcso-

lódó kérdéssort. Így az ismeretek felmérése e kérdésekre adott válaszok alapján 

történik. A záróvizsga-bizottságok tapasztalatait folyamatosan gyűjtik, és az ott 

megfogalmazottakat beillesztik az oktatásba. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A 2009-ben indult, 7 féléves képzésben első ízben a 2012/13-as tanévben adtak 

ki diplomát. Nappali képzésben 22, levelező képzésben 4 diploma kiadására 

került sor. Súlyos gond, hogy a nappali képzésben a nyelvvizsga hiánya miatt 

az elmúlt 2 évben a hallgatók 84, illetve 59%-a nem kapott diplomát a záró-

vizsga után közvetlenül. 

A kiemelkedő teljesítmények elérésének lehetőségét teremti meg többek között 

a Hantos Elemér Szakkollégium, a gyakornoki rendszer, a külföldi részképzé-

sen és szakmai gyakorlaton való részvétel megszervezése és támogatása, illetve 

TDK-, valamint demonstrátori tevékenység lehetőségének biztosítása. A szak 

hallgatói közül mindössze 6 hallgató nyújtott be TDK dolgozatot, közülük 2 

lett egyetemi szinten helyezett. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak „gazdája” a Marketing Intézet, benne a Turizmus Intézeti Tanszék. A szak 

menedzselésében jól együttműködnek az illetékes egyetemi és külső szervezetek. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A szak minőségbiztosítási folyamatai intézményi és kari szinten megfelelően ko-

ordináltak. Az intézeti minőségbiztosítási felelős a Kari Minőségbiztosítási Bizott-

sággal és a ME Minőségbiztosítási Irodával együttműködve végzi tevékenységét. 

A munkaerőpiaci visszajelzések fontos információkkal szolgálnak a kar képzési 

struktúrájának alakításához. Ugyanakkor ezt nehezíti az igen alacsony vissza-

jelzési arány. Az elmúlt időszakban kari (2009. év, 14 válaszadó) és intézményi 
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szinten (2013. év, 66 válaszadó) kétszer vizsgálták ezeket az impulzusokat, vé-

leményeket. Ezen javítani kellene. 

A kari oktatói/munkatársi elégedettségi vizsgálat megtekintett eredményei ér-

zékelhető romlást jeleznek 2009 és 2013 között. Különösen a teljesítmény elis-

merésénél, a karon belüli kommunikációnál, a megtartóképességnél, a munka-

feltételeknél negatív a kép. Nagy a különbség a munkatársi és a hallgatói elége-

dettségi vizsgálatok sugallta helyzetkép között. Ez azt jelezheti, hogy az okta-

tók közötti belső gondok kevésbé sugároznak ki a hallgatókkal való foglalko-

zásra. A szakmai tartalommal való hallgatói elégedettséget a kurzusértékelés, 

az oktatói munka hallgatói véleményezésének központi eszköze méri. 

Az oktatók hallgatói értékelésénél a turizmus-vendéglátás szak globális indexét 

nem adták meg az önértékelésben. A kurzusértékelések a 4,1 átlag körül jelen-

nek meg az ötfokozatú skálán. Nagyon jó értékelést kapott az oktatók órára való 

felkészültsége: 4,4 és a hallgatók tájékoztatása a követelményekről: 4,6, ugyan-

akkor a félévközi feladatokkal, az interaktivitással és a vizsganapok egyezteté-

sével kapcsolatosan kisebb az elégedettség (3,3-3,8). 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A MAB 2014-ben az intézményakkreditációs jelentésben több javaslatot tett, 

melyekre a szak saját hatáskörben intézkedési tervet dolgozott ki. A kritikus 

tantárgyak esetében növelték az óraszámot, fejlesztették a tanszéki struktúrát 

Turizmus Intézeti Tanszék létrehozásával, a tehetséggondozásnak önálló fele-

lősét neveztek ki, erősítették nemzetközi kapcsolataikat. 

A szak C-SWOT analízise színvonalasan értékeli a legfontosabb erősségeket, 

gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket. A szak erősségei közé tartoznak a 

kiterjedt vállalati kapcsolatok, a társ-karokkal való együttműködés; egyértelmű 

gyengeség az egyetem, a kar nem kellően hatékony beiskolázási aktivitása. Ve-

szély a felvételizők körében tapasztalható elvándorlási törekvés a főváros, illetve 

prosperálóbb régiók szakjai felé. Lehetőséget látnak a szakmai gyakorlat fejlesz-

tésében és a duális képzésben, amelyet a 2015/16-os tanévben meg is hirdettek. 

Jól áttekinthetően fogalmazzák meg a fő feladatokat, amelyek lényege a kép-

zési színvonal megőrzése és fejlesztése. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Készítsenek intézkedési tervet a kiugróan magas óraterhelések csökkentésére. 

2. Sürgős, esetleg új intézkedésekkel is csökkenteni kell azon záróvizsgázó hall-

gatók arányát, akik az előírt nyelvvizsga hiánya miatt nem kapják meg diplo-

májukat. Ezt alapvetően a nyelvtanulás további segítésével lehet elérni. 
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Nyugat-magyarországi Egyetem 

Apáczai Csere János Kar14 

Győr 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

turizmus-vendéglátás  

alapképzési szak 

idegenforgalom és szálloda; ven-

déglátás és szálloda; 

lovasturizmus; vallási turizmus  

specializációk 

 

működő képzés értékelése: 

2007/10/XI/3. 

2016/1/VII/3/30. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos,  

magyar nyelvű képzésre,  

 a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

 történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő  
(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 tantervi hiányosságok 

 személyi feltételek (kevés a minősített oktató, az egyik specializáció fele-

lősének nincs tudományos fokozata, magasak az óraterhelések)  

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma  

Teljes idejű és részidejű (levelező) képzés folyik magyar nyelven. A szak ko-

rábbi értékelésekor a MAB az idegenforgalom és szálloda, valamint a vendég-

látás és szálloda szakirányokat támogatta. Ezek mellett meghirdették a 

lovasturizmus és a vallási turizmus szakirányokat is (a jelentés készítésekor a 

szakirányok specializációkként indíthatók). A lovasturizmus szakirány egy al-

kalommal indult, azt követően nem tudták elindítani.  

A tanterv szerkezete bonyolult. Az önértékelés több tantervet tartalmaz, kü-

lönbségek vannak egyes évfolyamok tanterveiben.  

Túlzó a tantárgyak száma: módszertani, elméleti, üzleti alapozók száma 28, 

szakmai törzsanyag 10, differenciált, specializációs tantárgyak 14, szabadon 

választható 7, (ha mindegyik blokkból 1 választandó): összesen 59; ez 6 félévre 

                                                 
14 2016. január 1-től a kar a Széchenyi István Egyetemhez tartozik.  
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vetítve közel 10 tantárgy félévente. A képzés összes óraszáma a specializációk 

átlagában 2200 óra, ami jelentősen meghaladja a minimális értéket (115,8 %).  

A tanterv csak részben felel meg a KKK-ban rögzített tantárgycsoportokhoz 

rendelt kreditértékeknek. Az alapozó tárgyak 84 kredit, a szakmai törzsanyag 

28 kredit, differenciált tantárgyak 45 kredit: összesen 157 kredit. A hiányzó 23 

kreditet a kötelezően választható tantárgycsoportok (gazdaságpolitikai, a társa-

dalomtudományi, a készségfejlesztő) és a szakmai alternatív tárgyak teszik ki.  

Még mindig probléma a nagyon alacsony kreditszámok (a tantárgyi kreditátlag 

3,06 kredit. A 20 alapozó tárgy közül kilenc 2 kredites, tíz pedig 3 kredites 

(ebből egy tantárgy a szakmai nyelv)A szakmai törzsanyagban összesen 9 tan-

tárgy van, köztük három 2 kredites és hat 3 kredites. A tantárgyi kreditszám 

csökkentése megindult az egy kredites tantárgyak összevonásával, de a folya-

matot tovább kell folytatni, és fel kell gyorsítani. Az átalakítás során biztosítani 

kell a minimális társadalomtudományi kreditértéket (10 kredit). 

A tantárgyi gyakorlatok száma és aránya megfelel a KKK előírásainak.  

Személyi feltételek 

A szak felelőse, Darabos Ferenc tanszékvezető, aki egyben az idegenforgalom 

és szálloda, a vendéglátás és szálloda, illetve a lovasturizmus specializációknak 

is a felelőse. Nem szerencsés megoldás, hogy több specializációnak ugyanaz az 

oktató a felelőse. A szakfelelős publikációs tevékenysége megfelelő: 40 publi-

kációjából 7 cikk (1 idegen nyelvű), 10 könyvrészlet, 18 konferencia, a hivat-

kozások száma 9. Az önértékelés más helyén a vendéglátás és szálloda specia-

lizáció felelősének Régaiszné Vajda Katalint nevezik meg, neki viszont nincs 

tudományos fokozata, a publikációi nem találhatók meg az MTMT adatbázisá-

ban. A vallási turizmus specializáció felelőse Varga Józsefné. 

A szak oktatásában 48 fő vesz részt, közülük 35 fő tantárgyfelelős. 14 tantárgy-

felelős (40 %) rendelkezik tudományos fokozattal, ami rendkívül alacsony, 

nem felel meg a MAB előírásainak. A tudományos végzettséggel nem rendel-

kezők alapvégzettsége megfelel az oktatott tantárgyaiknak. Jelenleg 4 oktató 

levelező PhD képzésben vesz részt, 3 fő abszolutórium előtti szakaszban van, 

és csupán 1 fő van a munkahelyi vitát követően a védés előtti szakaszban.  A 

tudományos fokozattal rendelkező oktatók között a közgazdaságtudományi, il-

letve gazdálkodás- és szervezéstudományi fokozattal rendelkezők száma 3 fő, egy 

fő a szociológiai tudományok, 6 fő a nyelvtudományok, 1 fő a matematikai tudo-

mányok, 1 fő a földrajztudományok, 1 fő agrártudományok, 1 fő a néprajztudomá-

nyok és 1 fő a biológiai tudományok területén szerezte a tudományos fokozatát. A 

tudományos fokozattal rendelkező oktatók számát jelentősen növelni indokolt, 

különösen a közgazdasági alapozó és a törzstárgyak oktatói tekintetében.   

Az oktatok közül 32 AT (66,7 %), 11 AE (22,9%), 5 V (10,4%). 9 AT oktató 
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intézményi kreditszámai vannak 25 kredit felett, ez belefér a MAB által maxi-

málisnak tartott 1/3-ba. 16-20 óra/hét közötti intézményi terhelése 5 oktatónak 

van, 21 óránál is többet oktat hetenként 4 oktató.  

Az oktatói korfa kedvező, az oktatók több mint 70%-a 1960-80 között született. 

Tudományos háttér 

A szakhoz kapcsolódó kutatások a Turizmus Kutatási Műhely keretében zajla-

nak, amelyben a PhD képzésben résztvevő oktatók is aktívak. A kutatások kö-

zül egy TÁMOP programot említettek, illetve Mosonmagyaróvár és Győr tu-

rizmusfejlesztéséhez kapcsolódó kutatásokat. A megjelölt diszciplináris témák: 

lovasturizmus, rekreáció, kulturális turizmus, vallási és konferencia turizmus, 

sous vide technológiák, vendéglátás és szállodagazdálkodás. A kutatások kö-

zött nem látható egységes koncepció.  

Az oktatók publikációs tevékenysége minden szempontból gyenge, kivéve a 

szakfelelős tudományos publikációs tevékenységét. Az operációkutatás tan-

tárgy felelősének a publikációs listája nem található az MTMT-ben. 

Infrastrukturális feltételek 

A karon folyó oktatás általános infrastrukturális feltételei, az előadótermek és 

szemináriumi termek rendelkezésre állnak. A könyvtári ellátottság megfelelő, 

inkább a folyóiratok jelentenek szűk keresztmetszetet. A jegyzetek elfogadható 

szinten rendelkezésre állnak.  

A képzés speciális infrastruktúrája megfelelő, különösen jól szervezett a kft-ként 

működő, nyereségorientált tanszálloda, a tanétterem és a gyakorló éttermek. A 

speciális infrastruktúra kapacitása és a hallgatói létszám összhangban állnak 

egymással; a szálloda működtetése nagyobb hallgatói létszámot igényelne.  

A képzési létszám és kapacitás 

A vizsgált 2009/10-2013/14 közötti időszakban a nappali tagozaton a tervezett 

éves felvételi keretszám 150-225 fő volt. A felvettek száma összesen 750 fő 

(237, 153, 127, 114, 119). A levelező képzés felvételi keretszáma 50-100 fő. A 

felvettek száma összesen 245 (78, 81, 60, 26). A felvett hallgatók létszáma egy-

értelműen csökkenő trendet mutat.  

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Csak gyakorlatot írnak elő 50 tantárgy esetében, előadást és gyakorlatot 20 tan-

tárgy esetében. A kérdés az, hogy hogyan lehet ennyi gyakorlatot megtartani 

nagy létszám mellett. A gyakorlatok esetében magas a kifejezetten valós vagy 

szimulált munkakörülmények-gyakorlat aránya, ami előnyösnek értékelhető. 

Az oktatási módszerek viszonylag széles körét használják.  
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Az idegen nyelvű tantárgyak felvételének lehetősége korlátozott, viszont ki-

emelten magas a szakmai nyelvi órák féléves óraszáma. A hallgatók egy része 

az EU hallgatói csereprogramok keretében külföldi részképzésen vesz részt, 

amelynek aránya az országos átlagnál kisebbre becsülhető. 

Értékelés és ellenőrzés 

48 tantárgy számonkérése kollokvium, 44-é gyakorlati jegy. Ellentmondás az, 

hogy szeminárium, illetve gyakorlat esetében is kollokvium a számonkérés. Az 

elméleti anyagok számonkérése döntően kollokvium, főleg írásbeli formában.  

Az egybefüggő vállalati gyakorlatot a hallgatók kötelezően a főiskolai tanszál-

lodában töltik, emiatt vállalatoktól nem nyerhető visszacsatolás a szakmai gya-

korlatról. 

A szakdolgozati témaválasztás két módon történik: saját téma elfogadtatása 

vagy ajánlott téma elfogadása keretében. A szakdolgozati témák döntő része a 

vendéglátáshoz, illetve a turizmushoz igazodik. A később kialakított speciali-

zációkhoz (lovasturizmus, vallási turizmus) kapcsolódó szakdolgozati témák 

száma minimális. A szakdolgozatot egy belső bíráló, a konzulens bírálja, ami 

nem kellően objektív bírálatot is eredményezhet. Valószínűsíthető, hogy ezzel 

is összefüggnek a nagyon magas záróvizsga-átlagok. A záróvizsga-bizottságok-

ban sem vesz részt külső szakember.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A vizsgált időszakban a teljes idejű képzésben kiadott diplomák száma 278 (32, 

34, 65, 87, 60), a levelező képzésben összesen 67 (6, 18, 17, 12, 14). A felvett 

hallgatók lemorzsolódása viszonylag magas. A fő lemorzsolódási tényezőnek a 

nyelvvizsga hiánya tekinthető, a magas nyelvóraszámok ellenére. A nyelv-

vizsga hiánya miatt közvetlenül a záróvizsga után nem kapott diplomát 331 fő 

(45, 68, 87, 81, 50).  

Az önálló kutatáshoz szükséges ismeretek oktatása elsősorban választható tantár-

gyi körben szerepel, a tanulást e-learning rendszer támogatja. A hallgatók mes-

terképzésre való továbblépése biztosított (Sopronban, a Közgazdaságtudományi 

Karon), bár a személyes találkozáson viszonylag kevés hallgató nyilatkozott a 

mesterképzésben való továbbtanulási szándékáról. A hallgatók rendszeresen részt 

vesznek az OTDK-n, a vizsgált időszak eredménye egy 3. díj és két különdíj. 

A végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségei a földrajzi elhelyezkedésnek, 

valamint a regionális versenytársak hiányának köszönhetően jók.  

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A turizmus és vendéglátás szak felelőse jelenleg a Turizmus Intézet vezetői 

feladatait is ellátja, így az oktatók, az intézetvezetés, valamint a szakvezetés 
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közti információáramlás biztosított. A szakkal kapcsolatos döntések esetében a 

szakfelelősnek javaslattételi joga van, a döntést a kari tanács hozza meg. A szak 

felelőse nem tagja az intézményi szenátusnak, illetve a Kari Minőségügyi Bi-

zottságnak. A helyi látogatás tapasztalata, hogy a képzés oktatási rendszerének, 

tantárgyi struktúrájának átalakítása csak nagyon lassan és kis lépésekben való-

sul/valósítható meg. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A bemeneti körben a felvett hallgatók motivációs felmérése működik. Az ok-

tatók alkalmazása szabályozott, viszont az alkalmazás következetessége nem 

kellően szigorú, erre utal a tudományos fokozattal rendelkezők alacsony ará-

nya. Az oktatók teljesítményére vonatkozóan az OMHV szolgál elsősorban.  

A tudományos eredmények beépítése az oktatási anyagokba viszonylag korlá-

tozott a gyenge-közepes kutatási és publikációs eredmények miatt, így az első-

sorban nem a saját kutatási eredmények beépítésére irányul.  

A szakspecifikus infrastruktúra fejlett, jól meghatározott koncepciót követ. A 

kihasználása magas hallgatói létszámot igényel, ami a kötelező helyi gyakorlat 

miatt a más jó gyakorlati megoldások hallgatói megismerését akadályozza. A 

gyakorlat ellenőrzése direkt és hatékonyan megoldott, közvetlen visszacsato-

lásra épül. 

A kar minőségügyi programja viszonylag sok mérési pontot tartalmaz, többek 

között: oktatók kari elégedettség-, illetve munkatársi elégedettségmérés, a hall-

gatói szolgáltatások értékelése, a képzés hallgatói véleményezése (záróvizs-

gán), a záróvizsga-bizottságok értékelése, a szakmai partnerek (cégek, szakmai 

szervezetek, kamarák, önkormányzatok) elégedettségének mérése, a szakfele-

lős oktatók kurzusértékelése, szakfelelős szakértékelése. A minőségügyi mérések 

jól dokumentáltak, a honlapon döntő részük elérhető. A végzettek elhelyezkedé-

sének és pályakövetésének módja a DPR rendszeren keresztül jól megoldott. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT analízis viszonylag sok tényezőre kitér. Egyes tényezők megfogal-

mazása túl általános, pl. hallgatói inaktivitás, forráshiány, lemorzsolódás, hall-

gatói elbizonytalanodás. A képzés legerősebb pontja a gyakorlatorientált kép-

zési modell: tanszálloda, tanétterem, tankonyha, olyan „gyakorlati műhelyek”, 

amelyek komplex módon képesek a szakma teljes vertikumát átfogni. A képzés 

leggyengébb pontja, hogy a tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma, 

aránya kevés. Minden kari, egyetemi erőforrást erre kellene fókuszálni, hogy a 

minősített oktatók száma is megalapozza a minőségi oktatást.  
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Bár már történtek tantervi változtatások, a tanterv jelen formájában mégsem 

biztosítja a minőségi képzés kereteit. A javasolt tantervváltoztatás már a közel-

jövőben meg tudja teremteni a minőségi oktatás feltételét, és a költséghaté-

konyság szempontjából is kedvező változásokat eredményezhet. Reális lehető-

ség lehet a térség erőteljes turizmusába történő bekapcsolódás, hazai, nemzet-

közi (határon átnyúló közös) projektekben való részvétel, amely a szakon ok-

tatók és a kar presztízsét is növelni tudja. A legnagyobb veszélynek az erős ver-

senykörnyezet tűnik, amelyben a minőség iránti elkötelezettség versenyelőny 

lehet. Ehhez mindenképpen szükséges a minőségfejlesztési javaslatokban meg-

fogalmazottak végrehajtása és erőteljes kari promóciós tevékenység. 

A jövőkép három területre fókuszál: tananyagfejlesztés-oktatásszervezés, a 

szak minőségbiztosítási rendszere, valamint a pályázati, kutatási tevékenység. 

Az itt leírtak reálisak. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A tanterv felülvizsgálata, illetve a KKK-hoz való igazítása ismeretkörök 

és kreditszámok alapján. 

2. Az oktatói állomány-fejlesztési koncepció megfogalmazása, elsősorban a 

tudományos fokozattal rendelkezők MAB követelményekhez való igazí-

tása, az oktatói kinevezési rendszer szigorítása. 

3. A specializációk felülvizsgálata, a nem működő specializációk kivezetése. 

4. A záróvizsgarendszer újraértékelése, a külső, semleges szakértők szerepé-

nek növelése, a belső diplomamunka-bírálati rendszer felülvizsgálata. 
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Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar  

Georgikon Kar 

Veszprém, Keszthely, Nagykanizsa 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

turizmus-vendéglátás  

alapképzési szak 

egészségturizmus, borturizmus,  

vendéglátás-szervezés   

specializációk 

 

szakindítási MAB határozat: 

2005/6/X/2/106.  
(a Veszprémi Egyetemen) 

Nagykanizsai telephelyen indítandó 

képzés 

MAB határozata: 2006/6/X/3/18.  

(a Veszprémi Egyetemen) 

angol nyelvű képzés MAB határo-

zata: a MAB nem véleményezte 

2016/1/VII/3/27. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos,  

magyar és angol nyelvű képzésre,  

 a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett.  

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés teljes idejű és részidejű (levelező) formában folyik magyar és angol 

nyelven, három helyszínen: a székhelyen (Veszprémben) és két telephelyen 

(Keszthelyen és Nagykanizsán). A székhelyen a 2010/11-es tanév óta angol 

nyelven is folyik nappali munkarendű képzés. 

A Nagykanizsán folyó képzés koncepciója, szakmai tartalma teljesen megegye-

zik a Veszprémben folyó képzéssel (Gazdaságtudományi Kar), a Keszthelyen 

folyó képzés (Georgikon Kar) több eltérést tartalmaz, nagyobb kari önállóság 

tapasztalható. 2014 szeptembertől a veszprémi és a nagykanizsai képzésben 

már nincsenek szakirányok/specializációk, a keszthelyi képzés tartalmaz speci-

alizációkat.  

A hallgató a felvételi eljárásban a képzési helyszínre jelentkezik, mindkét te-

lephelyen képzési koordinátor van. 

A képzés tartalma 

A KKK-ban előírt kompetenciák elsajátítását a tanterv biztosítja. A tantervben 

szereplő tantárgyak nem minden esetben fedik le teljes mértékben a KKK-ban 
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nevesített ismereteket. A törzsanyag vonatkozásában a nemzetközi gazdasági 

kapcsolatok ismeret a nemzetközi turizmusföldrajz tantárgyban (részben) jele-

nik meg. A turizmus rendszere ismeret a turizmus társadalmi gazdasági alapjai 

tantárgynak feleltethető meg, ami a tantervben az alapozó ismeretek között van, 

a KKK-ban pedig a törzsanyaghoz tartozik. Szintén vitatható a teljes megfelelés 

a környezetgazdaságtan ismeret és az ágazati gazdaságtan tantárgy, valamint 

a gazdaságtörténet ismeret és a makroökonómia tantárgy esetében. A tantárgy 

elnevezése két esetben nem szerencsés: vállalati pénzügyek I. és turizmus mar-

keting I, mert a tanterv nem tartalmaz vállalati pénzügyek II., turizmus marke-

ting II. tantárgyakat.  

Az elmélet és a gyakorlat aránya megfelel a KKK-ban felsorolt kompetenciák 

elsajátításához, ugyanakkor a vendéglátás, vendéglátás szervezése ismeretkör 

tantárgyai (vendéglátó ismeretek, vendéglátó menedzsment) esetében csak elő-

adás formában történik ismeretátadás. A többi szakmai területen – mint a szál-

lásadás, az utazásszervezés, a rendezvényszervezés – szemináriumi foglalkozá-

sok is vannak a tantervben, amelyek lehetőséget biztosítanak a kívánt gyakorlat 

centrikusságnak. 

A közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek 84 kredittel, a tár-

sadalomtudományi alapismeretek 12 kredittel, a szakmai törzsanyag pedig 75 

kredittel szerepel a tantervben. Az ismeretkörök megoszlása így megfelel a 

KKK előírásainak (80-90, 10-20, 70-90 kreditarány). A hallgatók 9 kredit ér-

tékben vesznek fel szabadon választható tárgyakat, a szakmai gyakorlat pedig 

30 kredit értékkel szerepel a tantervben. 

A korszerű tananyagok, oktatást segítő anyagok a MOODLE rendszerben elér-

hetők a hallgatók számára. 

A nagykanizsai képzés tartalma annyiban különbözik a veszprémi Gazdaságtu-

dományi Kar képzésétől, hogy más a szabadon választható tantárgyak köre. Itt 

a helyi képzési szakok tantárgyai közül választanak a hallgatók. A Georgikon 

Karon, Keszthelyen egészségturizmus, borturizmus, vendéglátás-szervezés spe-

cializációk közül választhatnak a hallgatók. Ezek a specializációk megfelelnek 

a gazdasági szféra igényeinek, a Balaton térség és a Dél-Dunántúl régió adott-

ságainak. A borturizmus specializáció tantárgyai jól illeszkednek a Georgikon 

Kar tradicionális képzési portfóliójába, az agrár profilba. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Raffay Ágnes egyetemi docens megfelel a MAB szakfelelőssel 

szemben támasztott elvárásainak. 2 tantárgy felelőse 9 kredit értékben. A szak-

mai kompetencia bizonyított. Mindegyik tantárgyfelelős rendelkezik tudomá-

nyos fokozattal. A tantárgyfelelősök szakmai kompetenciája megállapítható. 

Az oktatók AT-AE aránya megfelelő. A szak 74 oktatójából 6 AE, 4 pedig V 

besorolású. Az oktatói terhelés is megfelelő, csupán 5 oktatónak magas (27-33 
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kredit) az óraterhelése. Az angol nyelven oktatók nyelvi kompetenciái megfe-

lelnek a MAB elvárásainak. 

Az oktatók korstruktúráját átfogóan vizsgálva megállapítható, hogy az igen 

kedvező összetételű, az oktatók közel fele 1970-1980 közötti születésű. 

A Nagykanizsai Campus képzési koordinátora, Birkner Zoltán campus igazgató 

állandó kapcsolatot tart a szakfelelőssel. Az oktatók részben (9 tantárgy eseté-

ben) megegyeznek a Veszprémben oktatókkal. Csupán 3 oktatónak (nem tan-

tárgyfelelősök) nincs tudományos fokozata.  

A Georgikon Karon (Keszthely) a szak a Gazdasági és Társadalomtudományi 

Tanszék gondozásában van, a képzési koordinátor: Bacsi Zsuzsanna egyetemi 

docens. Eseti a kapcsolattartás jellege a szakfelelőssel. Keszthelyen a szakmai 

törzstárgyak esetében az oktatók személye minden esetben eltér a veszprémi 

képzéstől, nincs átoktatás. Itt kevesebb oktató vesz részt a szakmai törzstárgyak 

oktatásában, gyengébb minőségű oktatás valósul meg. Két oktató 5-5 tantárgyat 

oktat, közülük az egyik oktatónak nincs fokozata. A szálloda-, utazásszervezés, 

vendéglátás szakmai területek tantárgyai tartoznak hozzá, amelyek a szakmát 

szinte teljesen lefedik, és a szakmai sajátosságok mellett erős gyakorlati tapasz-

talati igényük is van, amelyet szinte lehetetlen egy oktató szakmai kompeten-

ciájával lefedni. 

Tudományos háttér 

Erős a képzés tudományos háttere a Gazdaságtudományi Karon (Veszprém), 

amelyet az oktatók folyamatos publikációs teljesítménye is mutat. Hazai és 

nemzetközi projektekben vesznek részt, amelyek országos, nemzetközi jelen-

tőséggel bírnak. Számos kutatást is tartalmazó projekt, szakmai anyag a térség 

turisztikai fejlesztését alapozza. Tervezik turisztikai kutatóközpont létrehozá-

sát, ami további lehetőséget jelenthet a kutatás kiterjesztéséhez, a szakmai mű-

hely elismertségének a növeléséhez. 

A Nagykanizsai Campus számos tudományos munkát is igénylő projektben vett 

részt az utóbbi években. Elismert kutatóműhelyként számítanak a campusra a 

térség nagyobb vállalatai, fejlesztő szervezetei, campus a magyar-horvát határ 

menti együttműködés egyik markáns szereplője. A vezető oktatók rendszeresen 

publikálnak. 

A Georgikon Karon (Keszthely) a tudományos munka fókusza az agrár-, vidék-

, és térségfejlesztés. A turizmus multidiszciplináris jellege miatt jól kapcsolható 

e területekhez. A Balaton térség turisztikai vállalkozásai jól tudják hasznosítani 

a tudományos munka eredményeit. A vezető oktatók rendszeresen publikálnak. 

A Gazdasági és Társadalomtudományi Tanszékhez tartozik a PE-GK Nyugat-

Balatoni Társadalomtudományi Kutatóműhely. 



turizmus-vendéglátás 

alapképzés 

302 

Infrastrukturális feltételek 

A Gazdaságtudományi Karon (Veszprém) a képzés infrastrukturális feltételei 

jók, a kar épületeiben korszerűen felszerelt előadótermek és szemináriumi he-

lyiségek biztosítják a képzés zavartalanságát. A hallgatói közös helyiségek, a 

40-féle sportág közötti választás lehetősége segíti a jó minőségű, egészséges 

életmód kialakítását, fenntartását. A számítástechnikai, oktatástechnikai ellá-

tottság jó, teljes wifi lefedettség van a karon. A MOODLE rendszeren keresztül 

hozzáférhetők az oktatási anyagok, online képzési programok. Az angol nyelvű 

képzéshez is biztosított a tananyag, szakirodalom. A könyvtári szolgáltatás ki-

váló, 190.000 kötetes állománnyal, az Egyetemi Könyvtár és Levéltár nyilvá-

nos, regionális szakkönyvtár. Jelentős az angol nyelvű szakkönyvek, folyóira-

tok száma, biztosított a legjelentősebb adatbázisok elérése. A Turizmus Intézeti 

Tanszék szorosan együttműködik a turizmus szakmával, rendszeresen viszik a 

hallgatókat szakmai programokra, hogy gyakorlati példákat is megismerjenek. 

A Nagykanizsai Campus az elmúlt években történt jelentős fejlesztések hatá-

sára mára egy korszerű campus, amely az oktatás fő és kiegészítő tevékenysé-

geit jól szolgálja. A multimédiás oktatásra valamennyi teremben lehetőség van. 

A hallgatók 8-féle sportág közül választhatnak. A számítógépes hálózat fejlesz-

tése folyamatos. Az olvasóterem kicsi (12 fő befogadása, 2 számítógép), online 

adatbázisok elérhetők. Az informatikai szolgáltatással vannak problémák: 

egyes időszakokban (pl. hétvégén) böngészőből a campus honlapját nem lehet 

megnyitni, a kiszolgáló nem válaszol. 

A Georgikon Kar (Keszthely) rendelkezik az oktatási feladatok ellátásához 

szükséges korszerűen felszerelt tantermekkel, az előadások és a szemináriumi 

foglalkozásokra alkalmas eszközökkel. A turizmus-vendéglátás szakhoz köz-

vetlenül kapcsolódó, együttműködésben üzemeltetett 350 m2 alapterületű 

konyha és étterem segíti a hallgatók felkészülését. Teljes wifi lefedettség van a 

karon, MOODLE rendszeren keresztül hozzáférhetők az oktatási anyagok, on-

line képzési programok. A könyvtárbázisa jelentős, 140 ezer kötet, 150 hazai 

és külföldi szakfolyóiratokat tartalmaz, amelyben a turizmus-vendéglátás alap-

szak képzéséhez is megtalálhatók a legfontosabb szakirodalmi nyomtatott és 

online szakanyagok. 

A képzési létszám és kapacitás 

A szak tervezett hallgatói létszáma nappali tagozaton 2009-2012 között 260 fő 

volt, 2013-tól ez a szám 180-ra csökkent. A levelező képzésben ugyanez a ten-

dencia figyelhető meg: 2013-ig 150 fő, 2013 után már csak 80 fő a keretszám. 

A ténylegesen felvett hallgatók száma nappali és levelező tagozaton egyaránt 

folyamatosan csökkent (nappali: 309, 225, 183, 159, 144, 123; levelező: 130, 

101, 87, 40, 46, 38). Ez a csökkenés mindenképpen megfelel annak a folyamat-
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nak, ami országos szinten is látható: csökkent az érdeklődés a turizmus-vendég-

látás alapképzési szak iránt, amit részben a kormányzati támogatottság szűkü-

lése, részben a piac telítettsége indokolt. Az átlagos kapacitáskihasználtság a 

nappali tagozaton 80,5%, a levelező tagozaton pedig 57,2%. 

A telephelyeken stabilan 30-40 fő van egy-egy évfolyamon, ami várhatóan a 

közeljövőben sem változik olyan mértékben, hogy valamelyik telephelyen 

megszűnne a képzés érdeklődés hiányában, ezt a hallgatókkal történt beszélge-

tések is alátámasztják. A jelenlegi hallgatói létszámot az egyetem – tárgyi és 

személyi feltételeivel – jó minőségben ki tudja szolgálni. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Több tantárgy esetében önálló és csoportfeladatok is részét képezik a félévi 

munkának, a számonkérésnek, ez a törekvés kifejezetten a szak törzstárgyai vo-

natkozásában látható. A vendéglátó ismeretek, vendéglátó menedzsment tantár-

gyak esetében azonban csak előadás formában történik ismeretátadás. Minden-

képpen szükséges lenne a vendéglátás szakterületen a gyakorlati ismeretek el-

sajátítására lehetőséget biztosítani, amelynek legalkalmasabb formája a tan-

üzemi gyakorlat, ennek hiányában pedig a szemináriumi foglalkozás. A többi 

szakmai területen – mint a szállásadás, az utazásszervezés, a rendezvényszer-

vezés – szemináriumi foglalkozások is vannak a tantervben.  

A hallgatói kompetenciafejlesztésnek nagyon jó módszere, hogy a nappali ta-

gozatos hallgatóknak 9 kreditet idegen nyelven meghirdetett tantárgy teljesíté-

sével kell megszerezni. Az idegen nyelvű tárgyak kínálata félévente változik, a 

választás biztosítására a tantárgylistát a MOODLE rendszerben teszik közzé. 

A turizmus szakmával való együttműködés keretében félévente legalább 2 al-

kalommal a hallgatók szakmai programokon vehetnek részt (pl. szállodák, 

gyógyfürdők, turisztikai attrakciók, TDM szervezetek látogatása), hogy gya-

korlati példákat is megismerjenek. 

Jelentős a külföldi részképzésben (Erasmus), illetve a féléves szakmai gyakor-

latát külföldön töltő hallgatók aránya. 

Értékelés és ellenőrzés 

A képzésben a folyamatos számonkérés kellő súllyal megjelenik, a 37 tantárgy-

ból 10 tantárgy (közel egyharmad) folyamatos számonkérésen alapuló érdem-

jeggyel zárul. A tantárgyaknak csupán harmada esetében jellemző a vizsgaidő-

szak alatti vizsgateljesítmény értékelés.  

A hallgatót segítik a szakdolgozat készítésben, a témaválasztástól a dolgozat 

megvédéséig. A javasolt témakörök felkerülnek a MOODLE rendszerbe, de a 

hallgatók jellemzően önállóan is kezdeményeznek témaválasztást. A hallgató 
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munkáját konzulens irányítja, segíti. A dolgozat értékelését a belső bíráló (kon-

zulens) és egy külső bíráló értékeli, aki az adott terület elismert szakértője. Az 

elkészült szakdolgozatok legnagyobb számban a szállodai menedzsment témá-

hoz kapcsolódnak, de sok dolgozat születik a TDM, egészségturizmus, rendez-

vényszervezés és kulturális turizmus témakörökben is. 

A záróvizsga jellege és tartalma 2014 szeptemberétől, az új tanterv bevezetésé-

vel megváltozott. A hallgatók 40-féle (8 régió x 5 szegmens) tételből húzhat-

nak. Ezzel az új módszerrel a hallgatóknak nem a megtanult tananyagot kell 

mechanikusan visszamondani, hanem a vizsga irányított szakmai beszélgetés, 

amely alapján megállapítható, rendelkezik-e a hallgató a szakmához szükséges 

kompetenciákkal. A záróvizsga bizottság minden esetben tartalmaz külső tagot, 

a régió elismert szakemberét. A záróvizsga bizottság tagjai kérdőív kitöltésével 

értékelik a hallgatók szakmai felkészültségét. Az ezek összesítéséből levonható 

tapasztalatok alapján a szakfelelős a szakterületi bizottságokkal egyeztetve fej-

lesztési javaslatokat tesz. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A felvettek száma a nappali tagozaton a vizsgált időszakban összesen 1143 fő, 

levelező tagozaton 442 fő. Diplomát 354-en kaptak eddig a nappali képzésben 

– ezek közül 14-en az angol nyelvű képzésben –, 42-en a levelező képzésben. 

A diplomák alacsony számának (nappalin 31%, levelezőn 9%) oka a legtöbb 

esetben a második nyelvvizsga hiánya. Ez felhívja a figyelmet a beavatkozás 

szükségességére. 

Az intézményben Tehetségmenedzsment program működik, amelynek vannak 

egyetemi és kari sajátosságai. Az egyetemi szintű tehetséggondozás színterei a 

BusinessLab, a Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági Tagozat, az Esettanul-

mány Klub, a Harsányi János Szakkollégium, valamint a Nagykanizsai Campus 

által elindított PENGE tehetséggondozó program. A tehetséggondozás az OTDK 

és egyéb szakmai versenyek eredményeiben is nyomon követhető. A tehetséges 

hallgatókat bevonják a tanszéki kutatásokba, demonstrátori feladatot látnak el. 

Azonban nincs olyan kötelező tantárgy a tantervben, amely az önálló kutatás-

hoz szükséges ismereteket biztosítaná.  

A végzettek 5-6 hónapot töltenek álláskereséssel. A végzett hallgatók egyre na-

gyobb arányban a versenyszférában helyezkednek el. A Pannon Egyetem Kar-

rier Irodája 2008 óta végez diplomás pályakövetést. Az őszi adatfelvétel há-

romévente, míg a tavaszi felmérés évente ismétlődik, így a vizsgálatsorozat al-

kalmas a végzett hallgatók életpályájának nyomon követésére. A legfrissebb, 

2013 júliusában készült online felmérésben a vizsgált sokaságot a 2008-ban, 

2010-ben és 2012-ben abszolutóriumot szerzett hallgatók jelentették. Az évek 

során egyre csökkent a hallgatók átlagos álláskeresési ideje (és ezen idő szórása 
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is). A 2008-ban abszolvált hallgatók (nem számítva azokat, akik továbbtanul-

tak, vagy már az egyetemi tanulmányaik során is dolgoztak) átlagosan 5,8 hó-

napot töltöttek álláskereséssel (5,5 hónap szórással), a 2010-ben abszolvált 

hallgatóknál az átlag 5,2 hónap volt (4,4 hó-nap szórással), míg a 2012-ben 

abszolváltak átlag 5,1 hónap alatt találtak állást (3,4 hónap szórással). Az ab-

szolvált hallgatók egyre nagyobb százaléka helyezkedik el a versenyszférában 

(és nem a közszférában): a 2008-ban abszolváltak 68%-a, a 2010-ben abszol-

váltak 69%-a, a 2012-ben abszolváltak 82%-a. 

A Nagykanizsai Campus Kommunikációs és Karrier Iroda kimutatása alapján 

megállapítható, hogy a diplomás pályakövető rendszerük jól működik (a vég-

zett hallgatók 70%-át sikerült elérni 2011-2014 között). Az eredmények alapján 

a munkaerőpiac elvárásainak megfelel a képzés, a szakmában való elhelyezke-

dés aránya magas. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakfelelős a szak tartalmáért, a teljes képzési folyamatért felelős vezető ok-

tató. Hatáskörébe tartozik a szak képzési céljainak az érintettek körében történő 

rendszeres monitorozása, az eredmények folyamatba történő beépítése és a tan-

tervbe való integrálás előkészítése. 

A Nagykanizsai Campus képzési koordinátora állandó kapcsolatot tart a szak-

felelőssel. A Georgikon Karon (Keszthely) a szak a Gazdasági és Társadalom-

tudományi Tanszék gondozásában van. A szakfelelős szakmai hatásköre itt ke-

vésbé érvényesül. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A Pannon Egyetem ISO 9001:2009 nemzetközi szabvány alapján minőségirá-

nyítási rendszert épített ki és működtet: az egyetemnek Minőségpolitikai Nyi-

latkozata, Minőségirányítási Kézikönyve, Minőségbiztosítási Szabályzata van. 

A szak képzési programjának kialakítását és módosítását a Minőségirányítási 

Eljárás szabályozza, amelyet a Pannon Egyetem Minőségirányítási Kéziköny-

vében rögzítettek. A képzési program módosítása részben a Szenátus, részben 

a Kari Tanácsi döntési kompetenciájába tartozik. 

A Gazdaságtudományi Karon (Veszprém) a minőségbiztosítási folyamatok 

végrehajtásának ellenőrzése a kari Minőségbiztosítási Bizottság feladata. A 

Georgikon Kar (Keszthely) a Pannon Egyetem Minőségirányítási Bizottságá-

ban képviselteti magát. A honlapon a Fejlesztési és Projektigazgatóság (egyéb 

szervezeti egység) linkjén a Folyamatfejlesztési és Informatikai Iroda jelenik 

meg, amely csupán informatikai szolgáltatási feladatokat lát el. A Nagykanizsai 

Campuson a szak minőségbiztosításában a képzés koordinátorának van jelentős 
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szerepe, aki aktívan részt vesz a fejlesztési folyamatokban, szorosan együttmű-

ködik a szakfelelőssel. 

Az oktatók alkalmazásának, kinevezésének feltételeit az egyetem Humánpoli-

tikai Szabályzatában rögzítették. Ebben a szabályzatban rögzítették azt is, hogy 

valamennyi oktató munkateljesítményét évente értékelik. Az esetlegesen feltárt 

oktatásmódszertani hiányosságok esetében továbbképzést tartanak. A teljesít-

ményértékelés, az oktatói elégedettségvizsgálat jól dokumentált, megbízható 

eredményeket ad a minőségértékeléshez. 

A belépő hallgatók szintje, a hallgatók előrehaladása és az oktatói munka hall-

gatói véleményezése (OMHV) folyamatokat jól dokumentálják, támogatva a 

minőség iránti elkötelezettséget. A hallgatók elégedettek a képzőhellyel, a ta-

nulás folyamatának feltételeivel, a „családias” légkör is vonzó számukra. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT analízis reálisan mutatja be a vizsgált intézményben az erőssége-

ket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket. Egyedül a ’gyakorlatorientált 

képzés’ mint erősség kérdőjelezhető meg, hiszen két képzési helyszínen nincs 

tanüzem, sőt a vendéglátás tantárgyak esetében szeminárium sincs a tanterv-

ben. Az erősségek alapján egyértelműen megállapítható, hogy jó minőségű tu-

rizmus-vendéglátás alapképzés van a Pannon Egyetemen, a jövőben a 

nemzetköziesedéssel (kutatási projektek, nemzetközileg elismert angol anya-

nyelvi oktató) további jelentős eredményeket érhetnek el. 

A gyengeségek már a közeljövőben is kezelhetők, nem jelentenek stratégiai jel-

legű problémát. Az ’angol nyelvű képzésben részt vevő kollégák nyelvtudásá-

nak eltérő szintje’ gyengeségre intézkedést is megfogalmaztak a Stratégiai Fej-

lesztési tervben. A gyengeségek között megemlítendő lenne, hogy az intéz-

ményben a karok egymásnak versenytársai a turizmus-vendéglátás alapképzési 

szak esetében. Célszerű lenne az egyediség kialakítása, erősítése mentén egy 

pozicionálási és versenyképességi stratégiát kidolgozni, és azt operatív felada-

tokra kari szintre lebontani. 

A veszélyek között leginkább a hallgatói létszám további csökkenése veszélyez-

teti az intézményt. Az erre való felkészülés, ennek stratégiai kezelése nem lát-

ható, ennek stratégiai és operatív feladatait szintén célszerű lenne meghatározni. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Javasolt a tantárgyak formai rendezése (tantárgyi elnevezések, tantárgy 

helye), tartalmának igazítása, hogy jobban megfeleljen a KKK-ban előír-

taknak. 
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2. Célszerű lenne a keszthelyi (Georgikon Kar) képzési helyszínen a képzés 

minőségét erősíteni pl. a veszprémi kollégák bevonásával a szakmai törzs-

anyag tantárgyai esetében. Erősítendő a tantárgyfelelős és a tantárgy okta-

tója közötti kapcsolat minőség-paraméterek meghatározásával. 

3. Célszerű a gyakorlatorientáltságot erősíteni, pl. tanüzemi gyakorlat, sze-

mináriumi foglalkozások tantervbe állítása a vendéglátás szakmaterületen. 

A vendéglátó ismeretek, vendéglátó menedzsment tantárgyak esetében 

szükséges a gyakorlati ismeretek elsajátítására lehetőséget biztosítani, 

amelynek legalkalmasabb formája a tanüzemi gyakorlat, ennek hiányában 

pedig a szemináriumi foglalkozás. 

4. Elsősorban a levelező képzés esetében megfontolandó olyan hallgatói tá-

mogatási rendszer kialakítása, amely segítené a levelező hallgatókat, hogy 

az előírt képzési idő alatt tudják a diplomát megszerezni.  

5. A szak bemutató anyagát frissíteni szükséges a Georgikon Kar esetében. 

6. Állandó informatikai szolgáltatást biztosítani, a honlapot elérhetővé tenni 

a Nagykanizsai Campus esetében. 

7. Érdemes lenne az egyediség kialakítása, erősítése mentén egy pozicioná-

lási és versenyképességi stratégiát kidolgozni, és azt operatív feladatokra 

kari szintre lebontani. A hallgatói létszám esetleges további csökkenésé-

nek stratégiai és operatív feladatait szintén célszerű lenne meghatározni. 
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Pécsi Tudományegyetem 

Illyés Gyula Kar15 (Szekszárd) 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

turizmus-vendéglátás 

 alapképzési szak 

 borturizmus; térségmenedzsment 

specializációk 

 

 

működő képzés értékelése: 

2007/10/XI/4.  

2016/1/VII/3/28. sz. MAB HATÁROZAT 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos,  

magyar nyelvű képzésre,  

 a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

 történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő  
(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 18 tantárgy esetében a tantárgyfelelős nem vesz részt tantárgyának oktatá-

sában. 

 Magasak az oktatói óraterhelések. 

 Magas azon hallgatók száma, akik a nyelvvizsga hiányából kifolyólag nem 

kapnak diplomát. 

 A kiadott diplomák száma alacsony. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szakot teljes idejű (nappali) és részidejű (levelező) formában indítják a Pécsi 

Tudományegyetem szekszárdi telephelyén magyar nyelven. Három specializá-

ciót terveztek, ebből kettőt indítanak, a térségmenedzsment és a borturizmus 

specializációt. Az ökoturizmus specializáció kellő érdeklődés hiányában egyet-

len évben sem indult. A specializációk jól beágyazódnak a térség kínálatába, 

annak megfelelően bocsátják a munkaerőpiacra a végzős hallgatókat. 

A tantervben az alapozó ismereteket 22 (2-6 kredites) tárgy tartalmazza, 86 kre-

dittel. Kötelezően választható tárgyakat 12 kredit értékben tartalmaz a tanterv. 

                                                 
15 A képzést a 2015/16-os tanévtől a Közgazdaságtudományi Kar hirdeti meg. 
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A szakmai törzsanyagot 11 kötelező (2-6 kredites) tárgy adja 42 kredit érték-

ben. 13 kreditet szabadon választható tantárgyak keretében kell teljesíteni. A 

specializációk kreditértéke 30, a szakmai gyakorlaté ugyanennyi. 

A szakon a tanterv, a tananyag, az ez alapján folyó oktatás, az átadott ismeret-

anyag, az elmélet és a gyakorlat aránya összességében megfelel a KKK köve-

telmény rendszerének. A szak formai előírásai teljesítettek. A tananyag és a 

felhasznált szakirodalom kellő mélységű aktuális információkkal látja el a hall-

gatókat. Az alacsony hallgatói létszám mellett a nem feltétlenül szükséges ma-

gas óraszám átgondolása szükséges. 

A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kompetenciák fejlesz-

tése biztosított a képzés tartalmi oldaláról. A tantárgyi tematikák a formai és 

tartalmi követelményeknek megfelelően, heti bontásban kidolgozottak. A szak 

tantervének karbantartása folyamatosan megtörténik. 

Személyi feltételek 

A turizmus-vendéglátás esetén karközi képzésről van szó, a Közgazdaságtudo-

mányi Kar kollégái fokozatosan adták át a képzést az Illyés Gyula Kar kollégá-

inak. Mára szinte kizárólag az Illyés Gyula Kar oktatói tartják a kurzusokat. 

A szakfelelős, Aubert Antal PhD habil egyetemi tanár, a kari szakfelelős Raffay 

Zoltán PhD főiskolai docens. Aubert Antal a Természettudományi Kar Föld-

rajzi Intézetének intézetigazgatója és a Turizmus Tanszék tanszékvezetője. A 

borturizmus specializáció felelőse Oroszi Viktor György PhD adjunktus (AT), 

a térségmenedzsment specializációé Huszti Zsolt PhD egyetemi docens (AT). 

A képzés további személyi feltételei a formai követelményeknek megfelelnek. 

Minden kötelező tárgy felelőse rendelkezik tudományos fokozattal, de a 44 tan-

tárgyból (a specializációk 7-7 tantárgyát nem számítva) 18 tantárgy esetében a 

tantárgyfelelős nem vesz részt az általa gondozott tantárgy oktatásában. A szak 

24 oktatója közül 15-en minősítettek. Intézményhez nem tartozó (AE) oktató 

mindössze 1, vendégoktató pedig 2 van a szakon. A fokozattal rendelkező ok-

tatók megfelelő gyakorlati tapasztalattal, ismeretekkel rendelkeznek. A tárgya-

kat oktatók az adott szakterületükből megfelelő publikációt tudnak felmutatni. 

Az oktatók publikációs aktivitása többnyire megfelelő, aktív, viszont a hivat-

kozások száma két oktató kivételével viszonylag alacsony. A nagyon ritkán 

publikáló kollégáktól nagyobb aktivitásra lenne szükség (a nyelvtanár kivéte-

lével). A képzés gyakorlatorientáltságának megfelelően a munkaerőpiaci sze-

replők is részt vesznek az oktatásban. Az oktatók óraterhelése magas. Heti 8 

óra a szakon, illetve heti 17 óra az intézményben is előfordul. 

Tudományos háttér 

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai 

Intézetén belül 2011 novembere óta működik a Terület- és Településfejlesztési 
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Kutatócsoport. A kutatócsoport konferenciákat szervez és kiadványokat jelentet 

meg, például az NFA Füzeteket (ISSN 2062-8250). A kutatócsoport tagjai rend-

szeresen publikálnak az „Acta Szekszardiensium” címmel évente megjelenő ta-

nulmánykötetben. Létrehozták a „Szekszárdi BORkultúra SzabadEGYETEM” 

programsorozatot, amit sikeresen működtetnek. A hallgatók és az érdeklődő 

szekszárdi lakosok, vállalkozók szervezett keretek között ismerik meg a Szek-

szárdi Borvidék borait, borkultúráját, a kulturált borfogyasztás alapjait, vala-

mint ismereteket szereznek Magyarország többi borrégiójáról is.  

Komplex megközelítésű, digitális tananyagfejlesztést koordinált a Pécsi Tudo-

mányegyetem Illyés Gyula Kara 2011-ben, amihez az országban hét turizmus-

vendéglátás alapképzést nyújtó intézmény is csatlakozott. A tananyagfejlesz-

tést moduláris rendszerben valósították meg. A projekt eredményeként öt elekt-

ronikus, szabadon letölthető tananyag készült el, amelyet a turizmus-vendéglá-

tás alapképzésben használnak. 

Infrastrukturális feltételek 

A rendelkezésre álló infrastruktúra megfelel az elvárásoknak. Az előadótermek 

multimédiás eszközökkel felszereltek. A számítógépes szaktanterem elegendő 

számú számítógéppel rendelkezik, a saját számítógép használatához a WIFI le-

fedettség biztosított a kar egész területén. A könyvtár megfelelően felszerelt, az 

idegen nyelvű, aktuális turisztikai és vendéglátó ipari szakkönyvállománya 

azonban szűkös, bővítése javasolt. A magyar nyelvű turisztikai, vendéglátó 

ipari szakkönyvállomány legfrissebb publikációkkal történő megerősítésére is 

szükség lenne. Tanétteremmel, tanszállodával nem rendelkeznek, a gyakorlati 

órákat más intézményhez tartozó tankonyhával való együttműködésben oldják 

meg, illetve szállodaipari vállalkozásokat keresnek fel. 

Az elektronikus tananyagokat (Power Point prezentációk, esettanulmányok) a 

hallgatók a CooSpace elektronikus platformon érik el. Akkreditált ECL nyelv-

vizsgahely működik a karon, amely német és angol nyelvű államilag elismert 

nyelvvizsga megszerzését teszi lehetővé. Fidelio szállodai szoftverrel rendel-

keznek, amit a szállodai szobafoglalási ismeretek elsajátítása folyamán ismer-

nek meg és használnak a hallgatók. 

A képzési létszám és kapacitás 

Nappali tagozaton az elmúlt 6 évben 60-ról 88-ra nőtt, majd 50-re csökkent az 

éves tervezett felvételi keretszám. Levelező tagozaton az első évben 33 fő, 

2010-től pedig 44 fő volt a keretszám. A ténylegesen felvett hallgatók létszáma 

nappali tagozaton összesen 206 fő volt (53, 23, 49, 31, 27, 23), levelezőn pedig 

86 fő (26, 17, 14, 15, -, 14). Az átlagos kapacitáskihasználtság így nappalin 

50,8%, levelezőn 42,9%. A képzésben résztvevő hallgatók létszáma egyetlen 
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évben sem érte el a kar kapacitásának maximumát. A csökkenő hallgatói lét-

szám okát a középiskolát végzett diákok folyamatosan csökkenő számában és 

az államilag finanszírozott képzés csaknem teljes megszűnésében látják. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A tudásátadás módja a képzés aktuális tantervében meghatározott. Az alapozó 

ismeretek, a szakmai törzsanyag és a differenciált ismeretek tantárgyaiban az elő-

adások és a szemináriumok súlya attól függően változik, hogy melyik félévben 

tanul a hallgató. Az 1., a 2. és a 3. félévben az előadások száma kisebb, a 4. és az 

5. félévben az előadások súlya meghaladja a szemináriumokét, majd a 6. félévben 

súlyuk azonos az alapozó ismeretek és a szakmai törzsanyag tantárgyait tekintve. 

A 2 specializáció esetében az 5. félévben az előadások száma meghaladja a 

szemináriumokét, a 6. félévben pedig a szemináriumok súlya meghatározó. A 

kollokvium írásbeli és szóbeli. 

A hallgatók egyéni feladatokat kapnak, csoportos munkában kell részt venniük, 

esettanulmányokkal dolgoznak, valamint idegen nyelvű szakirodalom feldol-

gozása is szerepel a feladatok között. Prezentálniuk is kell, ami szóbeli készsé-

geiket fejleszti. 

A turizmus-vendéglátás szakma specifikus elvárásai miatt az oktatásban a gya-

korlatorientáltságot igyekeznek erősíteni. A hallgatóknak egy féléves össze-

függő szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük. A szakmai gyakorlati helyeket az 

intézet ajánlja a diákoknak, de a hallgatók maguknak is találhatnak szakmai 

gyakorlati helyeket. A külföldi helyszínek kevésbé népszerűek, 2013-ban pél-

dául a 33 szakmai gyakorlatból csak három valósult meg külföldön. A hallgatók 

a szakmai gyakorlatok szervezésével elégedettek voltak. 

Értékelés és ellenőrzés 

Az elméleti anyag számonkérése írásbeli és szóbeli formában is történik, hogy 

a hallgatók a záróvizsgáig elegendő rutinra tegyenek szert, és magabiztosabban 

tudjanak érvelni. Ez egy nagyon jó gyakorlat. 

A szakdolgozati témák kiírásáról a tanszék gondoskodik, a hallgatók a szakdol-

gozati témát egy adott listából választják ki. Szakdolgozati konzultációt tarta-

nak. A diplomamunkákat évekre visszamenően elektronikus rendszerben tárol-

ják. A megtekintett dolgozatok alapján a szakdolgozatok értékelése reális. 

A záróvizsga tartalmát és menetét a Záróvizsga Szabályzat tartalmazza. A zá-

róvizsga két részből áll, a diplomamunka megvédéséből és komplex szóbeli 

vizsgából. A záróvizsga bizottság az elnökből, legalább két intézeti oktatóból 

és egy jegyzőből áll. Az elnököt az intézetigazgató kéri fel, miután a javaslatot 

a Kari Tanács elfogadta.  
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A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A felvett hallgatók létszáma nappali tagozaton a vizsgált 6 év alatt (2009-2014) 

összesen 206 fő, levelezőn 86 fő. A kiadott diplomák száma nappali tagozaton 

21 (10%), levelezőn 5 (5,8%), ami nagyon alacsony. 

A hallgatói lemorzsolódás fő oka a két nyelvvizsga hiánya. Ennek kezelésére a 

képzés során heti nyolc órában négy féléven keresztül biztosítanak nyelvi ala-

pozó és szaknyelvi kurzusokat a turizmus szakos hallgatók számára német és 

angol nyelvből. Ennek köszönhetően a 2013-2014 tanévben csökkent azok ará-

nya, akik a nyelvvizsga hiánya miatt nem vehették át a diplomájukat (80-90%-

ról 66%-ra). 

A tehetséggondozás keretei kiépítettek. A szakmai és nyelvi szempontból fel-

készült hallgatók az Erasmus programon vesznek részt, az Erasmus tanulmá-

nyokhoz ösztöndíjakkal kiegészülő pénzügyi forrást biztosítanak. 

A végzettek elhelyezkedése 1980-2013 között döntően Tolna megyében 

(37,8%) történt, amit Baranya megye (18,9%), Fejér megye (15,5%), majd Bu-

dapest (10%) követ. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karán a turizmus-vendéglátás alap-

képzési szak felelőse a Szekszárdon működő Gazdaságtudományi és Turiszti-

kai Intézet. A képzési programban az Illyés Gyula Kar és a Közgazdaságtudo-

mányi Kar együttműködik, az együttműködés 2012-2013 óta azonban nem za-

vartalan. A jövőben a rendszert újraépítik, amire szükség is van. A Gazdaság-

tudományi és Turisztikai Intézetben a minősítettek aránya 62,5%-os. A turiz-

mus a térség egyik kitörési lehetősége. A turizmus-vendéglátás szak, kiegé-

szülve a felsőoktatási szakképzéssel, regionális szerepet tölt be. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A belső minőségbiztosításra a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gaz-

daságtudományi és Turisztikai Intézetének Szervezeti és Működési Szabályzata 

a mérvadó. Az oktatói kör tekintetében a Teljesítményértékelési Rendszer 

(TÉR) működött, amit pillanatnyilag felfüggesztettek. 

Az oktatási-tanulási folyamat minőségének biztosítása a tárgyakat oktató kol-

légák feladat és felelőssége. A képzési kimenetet illetően az oktatók saját ha-

táskörben, illetve a munkaerőpiaccal konzultálva járnak el. 

A Diplomás Pályakövető Rendszer működik. A kérdőívet a hallgatók mintegy 

20%-a töltötte ki az elmúlt év átlagában. 
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4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT főbb megállapításai az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és ve-

szélyek területén megmutatják, hol tudja az intézmény a lehetőségeit kihasz-

nálni, és mely területekre nem tud hatást gyakorolni. A megállapítások helyen-

ként túl általánosak. Az Illyés Gyula Kar vezetése rendelkezik fejlesztési elkép-

zelésekkel a turizmus-vendéglátás szak erősítésére. A nemzetközi kapcsolatok 

alakítására még nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. A kutatások területén a re-

gionális beágyazottság jónak mondható. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Az alacsony hallgatói létszám miatt az oktatás fenntarthatóságát át kell 

gondolni a meghirdetett képzéseknél, valamint az intézményi marketinget 

megerősíteni szükséges a turizmus-vendéglátás szak egyediségét, verseny-

előnyét hangsúlyozva a magasabb hallgatói létszám toborzása érdekében. 

2. Az alapozó ismeretek blokkban az aránytalanul magas óraszámot javasolt 

átvizsgálni. 

3. Szükséges az oktatói óraterhelések csökkentése, valamint a személyi fel-

tételek MAB szempontoknak megfelelő módosítása (órát nem tartó tárgy-

felelősök). 

4. Az oktatást a térség alkalmazott kutatásaiba még erőteljesebben integrálni 

lehetne, a megkezdett és folytatott gyakorlat jó irány. 

5. A publikációs tevékenység további motiválása, különös tekintettel az elis-

mert nemzetközi szakfolyóiratokban való megjelenésre, a tanszék minden 

munkatársa esetében. Ennek az anyagi feltételeit is ajánlott megteremteni. 

6. A nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére nagyobb hangsúlyt lenne érdemes 

fektetni, ami mind az oktatásra, mind a hallgatók nemzetközi kapcsolataira 

pozitív hatással lehet a turizmus-vendéglátás területén. 

7. Idegen nyelvű kurzusok indítása javasolt a turizmus-vendéglátás területén, 

ezzel is elősegítve a magyar anyanyelvű hallgatók idegen nyelvi tudás-

szintjének fejlesztését. 

8. A könyvtár idegen nyelvű, aktuális turisztikai és vendéglátó ipari szak-

könyvállománya szűkös, bővítése javasolt. A magyar nyelvű turisztikai, 

vendéglátó ipari szakkönyvállomány legfrissebb publikációkkal történő 

megerősítésére is szükség lenne. 
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Szent István Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudo-

mányi Kar 

Gödöllő, Budapest, Békéscsaba 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

turizmus-vendéglátás  
alapképzési szak 

 konferenciaszervező menedzser;  

animáció szervező menedzser  

specializációk 

 

szakindítási MAB határozat: 

2008/5/VIII/4/1. 

2016/1/VII/3/29. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos,  

magyar nyelvű képzésre,  

 a megjelölt hiányosságokra reagáló 

 intézkedési terv 2016. március 31-ig 

 történő benyújtása mellett.  

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A turizmus-vendéglátás alapszakon magyar nyelvű képzés folyik teljes idejű 

nappali és részidejű, levelező munkarendben az intézmény gödöllői székhelyén 

és a budapesti telephelyen. (A vizsgált 2009/10-2013/14 közötti időszakban 2 

féléven keresztül a békéscsabai telephelyen is elindult a képzés nappali mun-

karendben, azóta mindkét évfolyam kifutott.) A 2015/16-os tanévre nappali 

munkarendben Gödöllő, Budapest és Békéscsaba képzési helyszíneken hirdet-

ték meg a képzést, levelező munkarendben Gödöllőn, Budapesten és Jászbe-

rényben. Konferenciaszervező menedzser és animáció szervező menedzser spe-

cializációkat indítanak. 

Az alapszak jól integrálódik a Szent István Egyetem és a Gazdaság- és Társa-

dalomtudományi Kar képzési struktúrájába. 

A tanterv, a tananyag, az ennek alapján folyó oktatás, az átadott ismeretanyag, 

az elmélet és a gyakorlat aránya összességében megfelel a KKK követelmény-

rendszerének. A levelező oktatás tananyaga megegyezik az alapképzés tan-

anyagával. A KKK alapján kialakított tanterveket folyamatosan felülvizsgálják.  

A szak teljesíti a formai előírásokat, az arányokra vonatkozó követelményeket. 

A specializációk kiegészítő ismereteket nyújtanak. A tananyag és a felhasznált 

szakirodalom naprakész információkkal látja el a hallgatókat. A képzési és ki-

meneti követelményekben meghatározott szükséges kompetenciák fejlesztése 

a képzés tartalmi oldaláról biztosított. A tantárgyi tematikák heti tartalmakra 
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lebontottan kidolgozottak, többnyire megfelelőek, esetenként formailag hiá-

nyosak. 

A képzés alapja a gyakorlati képzés erősítése, amit a munkaerőpiac igénye, el-

várása indokol. A munkaerőpiaci szereplők közvetlenül is részt vesznek az ok-

tatásban, a tananyagfejlesztésben, a hallgatói gyakorlatok lebonyolításában. 

Személyi feltételek 

A tantárgyfelelősök a tudományos minősítés alapján többnyire megfelelőek. 

Egy tárgy felelőse vendégoktató, ami nem megfelelő. Ezen az előírásoknak 

megfelelően változtatni szükséges. A szakfelelős, egyben a két specializáció 

felelőse, Guth László CSc tudományos fokozattal rendelkezik, egyetemi do-

cens. Az oktatók korösszetétele jónak mondható. A szakon oktatók 82%-a mi-

nősített, 69,5%-uk vezető oktató, egyetemi tanár vagy docens. Az oktatói háttér 

biztosítja a szak további fejlődését. Az oktatói kreditterhelés formailag megfe-

lelő. Egyes oktatók túlterheltek, de a 25-nél több kredit értékben oktatók aránya 

a MAB elvárásokat nem lépi túl. Az oktatói kar utánpótlása többnyire a PhD 

hallgatókból történik. 

Tudományos háttér 

A turizmus-vendéglátás szak gondozását a GTK Regionális Gazdaságtani és 

Vidékfejlesztési Intézete végzi, de a képzésben Gazdaság- és Társadalomtudo-

mányi Kar több intézete vesz részt. Turizmussal összefüggő kutatás ezekben az 

intézetben is folyik, az intézetek közötti együttműködés megvalósul. A szak 

tudományos potenciálja jó, amit az elért tudományos eredmények is bizonyíta-

nak. Az elmúlt évektől kezdődően a turizmus beépült a doktori iskolák műkö-

désébe, három turizmus témájú doktori disszertáció védése történt meg, továb-

biak folyamatban vannak. 

A szak oktatóinak publikációs tevékenysége megfelelő. A térség turisztikai 

szakmai kutatásaiba bekapcsolódnak, a kutatások eredményeit a turisztikai ok-

tatásban is hasznosítják.  

A tudományos háttér területén az intézet folyamatosan erősíteni igyekszik a po-

zícióját, aktivitásuk nemzetközi szinten is egyre jelentősebb. A turizmus nem-

zetközi szervezetével is együttműködnek, szakmai konferenciákon, közgyűlé-

seken vesznek részt. 

Infrastrukturális feltételek 

A képzés infrastrukturális, tantermekkel és eszközökkel való ellátottsága magas 

színvonalú. A könyvtár szakkönyv-ellátottsága jó, ugyanakkor javasolt a turisz-

tikai szakkönyvállomány fejlesztése, döntően a nemzetközi szakirodalom terü-

letén. A könyvtár kialakítása igényes, és biztosítja a hallgatók zavartalan felké-

szülését. 

Tanétteremmel, tanszállodával nem rendelkeznek. Az elméleti és a gyakorlati 
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oktatás keretében a vendéglátó- és szállodaipari vállalkozásokat keresik fel. In-

tenzív kapcsolatokat ápolnak a térség turisztikai, szálloda- és vendéglátóipari 

vállalkozásaival.  

Az elektronikus tananyagok az intézményi belső információs rendszerben hoz-

záférhetőek a hallgatók számára. A saját tananyagok száma jelentős, folyama-

tos frissítésre, aktualizálásra kerülnek. Sokszorosításuk az egyetem nyomdájá-

ban történik, megvásárolhatók az egyetem területén található könyvesboltban. 

A hallgatók országos és Európai Uniós adatbázisokhoz való hozzáférése meg-

oldott, az ezek elemzéséhez szükséges szoftverek is rendelkezésre állnak. 

A képzési létszám és kapacitás 

2010/11-2014/15 között a gödöllői és budapesti képzési helyszíneken összesen 

a nappali képzés éves tervezett felvételi kerete 320-ról 160-ra csökkent, a fel-

vett hallgatók létszáma 240, 218, 109, 100, 61, összesen 731 fő; a levelező kép-

zés éves tervezett felvételi kerete 180-ról 80-ra csökkent, a felvettek létszáma 

pedig 76, 67, 0, 22, 27, összesen 192 fő. Békéscsabán a turizmus-vendéglátás 

alapképzésre 41 hallgatót vettek fel. 

A hallgatói létszám jelentős a turizmus-vendéglátás alapképzési szakon. A leve-

lező képzés iránti igény elmarad a nappali képzés mögött. Nappali tagozaton 2012-

ben 658 fő, 2013-ban 667 fő, 2014-ben 625 fő tanult. Levelező tagozaton 2012-

ben 165 fő, 2013-ban 154 fő, 2014-ben 96 fő vett részt a képzésben. A turizmus-

vendéglátás alapszak nagymértékben hozzájárul a kar gazdaságtudományi kép-

zési területi kapacitásának kihasználásához, annak mintegy 10%-át teszi ki.  

A hallgatók száma a budapesti helyszínen magasabb, mint Gödöllőn. Az önér-

tékelésben közölt adatokat a látogatáson pontosították, eszerint a nappali tago-

zat első évfolyamán jelenleg 45 fő tanul Budapesten és 38 fő Gödöllőn, a leve-

lező tagozaton Budapesten 18 fő, Gödöllőn 10 fő.  

A képzés angol nyelvű indítását is tervezik. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A tudásátadás módja a képzés aktuális tantervében meghatározott. A Kari Tanács 

félévente maximálja a tantervben rögzített tantárgyak számát. A meghirdetett tan-

tárgyak 15 fő alatt nem indulnak. Jellemzőek a 6 kredites tárgyak, 1 óra elő-

adással és 2 óra gyakorlattal, vagy 3 óra előadással vagy 3 óra gyakorlattal.  

Az első félévben a közgazdasági, módszertani és üzleti alapozó ismeretek eseté-

ben az előadások és a szemináriumok súlya szinte kiegyenlítődik, a második és 

harmadik félévben az előadások súlya jelentősebb, a negyedik félévben a gya-

korlatoké. A szakmai törzsanyagok esetében az előadások súlya a meghatározó, 

a specializációk esetében az előadások és a gyakorlatok száma kiegyenlített. 
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A turizmus és vendéglátás szakma specifikus elvárásai alapján az oktatás kel-

lően gyakorlatorientált. 

A meglátogatott órákon nagyszámú hallgató vett részt. 

Értékelés és ellenőrzés 

Az értékelés és az ellenőrzés a rendszeresen aktualizált Tanulmányi és Vizsga-

szabályzatban került szabályozásra. A számonkérés módja döntően kollok-

vium. A vizsga kizárólag írásbeli, szóbeli vizsga egyáltalán nincs. 

Az értékelés és az ellenőrzés a tantárgytól függően változatos. A csak előadásokat 

tartalmazó órák esetében zárthelyi dolgozatból és félév végi írásbeli vizsgából 

áll. A gyakorlatokat is tartalmazó tantárgyak esetében hangsúlyt helyeznek a 

hallgatók önálló munkájára, a csoportos munkára és az egyéni prezentációkra. 

A szakdolgozati témákra az érintett tanszékek javaslatot tesznek a szakfelelős-

nek. Ő a beérkezett témákat összesíti, és elkészíti a javaslatot, amit a hallgatók 

felé kommunikálnak. A hallgatók a szakfelelős engedélyével más szakdolgo-

zati témát is választhatnak. A szakdolgozat megírására megfelelően felkészítik 

a hallgatókat. 

A záróvizsga két részből áll, a szakdolgozat védéséből és tételhúzás alapján 

történő szóbeli vizsgából. A záróvizsga-bizottság tagjaira a szakfelelős tesz ja-

vaslatot, a dékán kéri fel a belső és a külső tagokat. A záróvizsga-bizottság el-

nöke a tagokkal együttműködve értékeli a záróvizsgát, a hallgatók felkészült-

ségét, és – amennyiben szükséges – javaslatot tesz a módosításra. A kar veze-

tése évente a Kari Tanács előtt számol be a záróvizsgákról készült jelentések-

ben foglaltakról. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

Turizmus-vendéglátás szakon a képzés 2010-ben indult, első ízben diplomát 

2012 decemberében adtak ki.  A 2012/13-es tanévben nappali tagozaton Gö-

döllőn és Budapesten összesen 19 hallgató szerzett diplomát, 2013/14-ben 37 

fő. A levelező képzésben 5 diplomát adtak ki. Békéscsabán 7 fő kapott diplomát 

(a képzésből töröltek 13 hallgatót, 2 fő nem tette le a záróvizsgát, 19 fő nem 

kapott diplomát a nyelvvizsga hiánya miatt). 

A kiadott diplomák számából részletes tanulságokat még nem lehet levonni, az 

azonban látszik, hogy az előírt két szakmai nyelvvizsga megszerzése komoly 

nehézséget jelent a hallgatók számára. A gödöllői és budapesti képzés másik 

figyelemre méltó tényezője a tanulmányi idő kitolódása a külföldi részképzésen 

való részvétel miatt. 

A hallgatók tehetséggondozása megtörténik, arra kellő mértékű hangsúlyt fek-

tetnek. 
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3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A turizmus-vendéglátás alapszak gazdája és menedzsere a szakfelelős. Felada-

tai és hatásköre a kari szervezeti és működési szabályzatban, valamint a tanul-

mányi és vizsgaszabályzatban találhatóak. Ezek kibővítése a szakfelelős tájé-

koztatása szerint folyamatban van.  

A szakfelelős a munkája során együttműködik az intézetigazgatókkal. A fel-

adatai többek között kiterjednek a szak beiskolázásának szervezésére, a szak 

tantervének folyamatos gondozására, a szak oktatóival és az intézetigazgatók-

kal való kapcsolattartásra, szaktájékoztatók tartására, hallgatók számára tanter-

ven kívüli nyelvi kurzusok szervezésére, a hallgatók rendszeres tájékoztatására 

a külföldi tanulmányi, gyakorlati, munkavállalási lehetőségekről, a szak nem-

zetközi kapcsolatainak szervezésére, specializáció szervezésére, szakmai gya-

korlati helyek felkutatására, a szakmai gyakorlatok szervezésére, a diplomaté-

mák meghirdetésére, a témaválasztás bonyolítására, konzulensek jóváhagyá-

sára, a záróvizsgák lebonyolításában történő részvételre, valamint a szakon al-

kalmazott minőségbiztosítási tevékenység szervezésére. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A Szent István Egyetem nagy hangsúlyt fektet a minőségbiztosítási követelmé-

nyek teljesítésére mind az intézményi működés, mind a képzési követelmények 

vonatkozásában. Kitűzött céljuk az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányí-

tási rendszer intézményi szintű bevezetése. Valamennyi karon megkezdődött a 

minőségirányítási rendszer kiépítésének folyamata. A minőségfejlesztési tevé-

kenységek intézményi szintű szervezését és irányítását az Akkreditációs és Mi-

nőségügyi Bizottság látja el, a bizottságban a Gazdaság- és Társadalomtudo-

mányi Kar képviselője is részt vesz. Elindították az átfogó minőségbiztosítási 

stratégia kidolgozását, melynek egyik fontos eleme a HR stratégia, amit terveik 

szerint 2015-ben vezetnek be. A HR kontrolling egyik fontos eleme az oktatói 

állomány teljesítményének a mérése. A teljesítményértékelési rendszert minden 

évben aktualizálják.  

A turizmus-vendéglátás szakon a szakmai tárgyak és azok oktatóinak hallgatói 

értékelésére kerül sor. Ennek alapján több alkalommal került sor a mintatanterv 

módosítására. A hallgatók számára fórumokat tartanak, a szakfelelős ezeken 

kívül is folyamatos kapcsolatot tart fenn a hallgatókkal. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT főbb megállapításai, összefoglaló táblázatai az erősségek, gyenge-

ségek, lehetőségek és veszélyek területén megmutatják, hol tudja a Szent István 
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Egyetem a lehetőségeit kihasználni, és mely területekre nem tud hatást gyako-

rolni. A megállapítások reálisak, önkritikusak, jelzik, hogy a szak vezetése látja 

a képzés helyzetét, átlátja a problémás területeket, és rendelkezik fejlesztési el-

képzelésekkel. 

A turizmus-vendéglátás szak képzési és kimeneti követelményeinek átdolgozá-

sát javasolják a felmerült nehézségek miatt, ami külső korlátot jelent. A gyen-

geségek között említik, hogy az oktatók leterheltsége egyenetlen, néhány terü-

leten belső oktatói hiánnyal szembesülnek, és további oktatókra van szükségük, 

amit orvosolni szükséges. Fontos lehetőség az idegen nyelvű alapképzés bein-

dítása, ami megteremtheti a hallgatók nyelvi képzésének a fejlesztését, a mes-

terképzés pedig a felmenő rendszer teljes kiépítését. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Tantárgyfelelős az elvárások szerint nem lehet vendégoktató, ezért ezen 

változtatni szükséges. 

2. Az oktatást a térség alkalmazott kutatásaiba még erőteljesebben integrálni 

kellene, erősíteni szükséges a kutatási tevékenységet a környék önkor-

mányzataival, turisztikai és vendéglátóipari vállalkozásaival, programgaz-

dákkal. A megkezdett irány jó. 

3. Az oktatók kutatásainak és külföldi tanulmányútjainak pályázati alappal 

történő támogatása javasolt. 

4. A publikációs tevékenység további motiválása, különös tekintettel az elis-

mert nemzetközi szakfolyóiratokban való megjelenésre, a tanszék minden 

munkatársa esetében. 

5. Idegen nyelvű kurzusok indítása, ezzel is elősegítve a magyar anyanyelvű 

hallgatók idegen nyelvi tudásszintjének fejlesztését.  

6. A tervezett angol nyelvű képzés beindítása mind alap-, mind mesterszinten 

segítséget nyújthat a magyar nyelvű képzésben résztvevők idegennyelv-

ismeretének a javításához, és csökkentheti azok számát, akik a nyelvvizsga 

hiánya miatt nem tudják kellő időben megszerezni a diplomájukat. Az in-

tézmény pozícióját erősítheti. A tervezett angol nyelvű képzés akkreditá-

lását kérjék a MAB-tól. 
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Szolnoki Főiskola 

Szolnok, Budapest, Kiskunfélegyháza 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

turizmus-vendéglátás 

 alapképzési szak 

egészségturizmus; szállodamenedzs-

ment; vendéglátás-szervezés  

specializációk 
 

szakindítási MAB határozat: 

2005/6/X/2/107. 

Budapesti telephelyen indítandó képzés 

MAB határozata: 2006/6/X/3/17. 

távoktatásos képzés MAB határozata: 

2005/8/III/2/90. 

angol nyelvű képzés MAB határozata: 

2008/9/X/9. 

2016/1/VII/3/17. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar és angol nyelvű, továbbá 

távoktatásos képzésre,  

 a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma  

A Szolnoki Főiskola magyar és angol nyelven a szolnoki székhelyén teljes idejű 

nappali; csak magyar nyelven Szolnokon és a kiskunfélegyházi telephelyen 

részidejű, levelező; Szolnokon és a budapesti telephelyen részidejű, távoktatá-

sos képzést folytatott a turizmus-vendéglátás alapszakon a 2009/10-2013/14 

közötti vizsgált időszakban. Az angol nyelvű képzésben csak az egészségturiz-

mus specializációt kínálják, a magyar nyelvű képzésben mindhárom – egész-

ségturizmus, szállodamenedzsment, vendéglátás szervezése – specializációt. A 

tanszékhez tanszálloda és tanétterem is tartozik, ezeket gazdálkodási szempont-

ból a kancellár felügyeli. 

A tanterv, a tananyag, az ez alapján folyó oktatás, az átadott ismeretanyag, az 

elmélet és a gyakorlat aránya megfelel a KKK követelményrendszerének. A 

tanterveket évente felülvizsgálják. Következetesen kezelik a képzési és kime-

neti követelményekben megfogalmazott szükséges kompetenciák fejlesztését, 

elsajátításukhoz megfelelő alapot nyújtanak. A tananyagok és a felhasznált 

szakirodalom korszerű, a naprakészen tartására folyamatosan törekednek. Az 

átadott ismeretanyag összetétele és mélysége megfelelő, biztosítja, hogy jó mi-

nőségű hallgatók kerüljenek ki a munkaerőpiacra. A tantárgyi tematikák meg-

felelően kidolgozottak. 
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A képzés alapja a gyakorlati képzés erősítése, amit a munkaerőpiaci elvárások 

is indokolnak. A munkaerőpiaci szereplők – turisztikai és vendéglátó ipari vál-

lalkozások, szakmai szervezetek – támogatják az oktatást, képviselőik vendég-

előadásokat tartanak, részt vesznek a tananyagfejlesztésben, a munkaerőpiaci 

elvárásoknak való megfelelés céljából áttekintik a tananyagok tartalmát és a 

tapasztalatokat, szerepet vállalnak a gyakornoki programok működtetésében. A 

szakmai elvárásokat folyamatosan érvényesítik a tantárgyi programokban, a 

tananyagokban és az átadott ismeretanyagban. 

Az angol nyelvű képzés beindítására nagy erőfeszítéseket tettek. Beindítása 

mellett szólt az Erasmus képzés, a kisebb külföldi hallgatói csoportok fogadása 

és a magyar hallgatók idegen nyelvű ismereteinek fejlesztése. 

A Pécsi Tudományegyetem koordinálásával digitális tankönyveket állított össze 

6 intézmény a turizmus- vendéglátás szakterületre, ebben a munkában a Szolnoki 

Főiskola turizmus-vendéglátás szakos oktatói is részt vettek. A tankönyvek a 

www.tankonyvtar.hu oldalon elérhetőek. Probléma, hogy a hallgatók tankönyve-

ket nem vesznek: fénymásolják az anyagokat, és a honlapra (illegálisan) teszik 

fel. Az oktatók a saját anyagaikat a belső Hercules rendszerben helyezik el. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, egyben a szállodamenedzsment specializáció felelőse Kóródi 

Márta főiskolai tanár, a főiskola rektorhelyettese. Az egészségturizmus speciali-

záció felelőse, Boros Szilvia főiskolai docens, a vendéglátás szervezés speciali-

záció felelőse, Rusznák Dóra főiskolai adjunktus. Mindhárman PhD fokozattal 

rendelkeznek. Az oktatói összetétel, a tudományos fokozattal rendelkezők száma, 

aránya megfelelő. Visszaigazolva a főiskola vezetőségének ezen a téren tett erő-

feszítéseit, a minősített oktatók aránya egyre nő. Ezt úgy érik el, hogy a tanáraik 

vesznek részt a doktorandusz-képzésben, és ezt anyagilag is támogatják. Ezzel 

biztosítják az oktatói létszám fiatalon tartását. Az oktatók átlagéletkora tekinteté-

ben a korfa a fiatalabb generáció irányába tolódik el. A szakon oktatók 64%-a 

rendelkezik tudományos fokozattal, 80%-a AT, 11%-a AE státuszba tartozik, 

9%-a vendégoktató. A fokozattal nem rendelkező adjunktusok és tanársegédek a 

doktori fokozatszerzés utolsó szakaszában tartanak. Pár év múlva a minősítettségi 

arány elérheti a 70%-ot. A szak gyakorlatigényes sajátosságai miatt vállalati 

szakembereket, szállodavezetőt, étteremvezetőt, életmód-terapeutát foglalkoztat-

nak. A vendégoktatók az angol nyelvű oktatásban tartanak alapozó tárgyakat. Az 

oktatók elhivatottak, szakmai továbbképzésük folyamatos. Az angol nyelvű kép-

zésben résztvevő oktatók angolul előadóképesek. Az utánpótlás tervezéssel tuda-

tosan foglalkoznak mind a magyar, mind az angol nyelvű képzésben. 

Az oktatók óraterhelése magas, ugyanakkor a diákok száma egyre alacsonyabb. 
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Tudományos háttér 

A turizmus-vendéglátás szakhoz kapcsolódó kutatóműhely a főiskola fennál-

lása óta működik. A tanszék képviselete biztosított a főiskola tudományos te-

vékenységét irányító Tudományos Tanácsban. A képzéshez kapcsolódó kuta-

tási tevékenységet folyatnak, így az oktatást kutatással is alá tudják támasztani. 

A kutatások elsősorban alkalmazott kutatások, a térség számára hasznosulnak. 

A kutatási együttműködés a szakon és a szakok között is megvalósul. 

A helyi vállalkozók oldaláról igény mutatkozik a kutatásra. Az oktatók turisz-

tikai fejlesztési tervek elkészítésében, imázs kutatásban, piackutatási tevékeny-

ségben vettek részt. Az ún. Tourist Police programban a hallgatók a nyári 

munka keretében a tiszai rendőrök mellett láttak el szolgálatot. A kutatási ta-

nulmányt a Magyar Turizmus Zrt. finanszírozta. A tanszéki kutatási témák fel-

ölelik az élménymenedzsmentet, a helyi termékek szerepének vizsgálatát a tu-

risztikai kínálatban és a termékfejlesztésben. A Svájci Hozzájárulási Alap tá-

mogatásával a táji alapokon nyugvó fenntartható turizmus fejlesztésének témá-

jában végeztek kutatást. A Visegrádi Alap finanszírozásával nemzetközi kuta-

tási projektben vettek részt az iskolai közétkeztetés változatosságának vizsgá-

latára. Széleskörű szakmai és tudományos közéleti tevékenységet végeznek. 

Az Innovatív Turizmus Klaszterben mentorintézményként a tanszék képviseli 

a főiskolát. A tanszék a kutatási területen aktív, a kutatási projektek száma 

ugyanakkor csökken. Az oktatók egyéni kutatási területei sokoldalúak, mind az 

oktatásban, mind a gyakorlatban felhasználhatóak. 

A főiskola saját K+F+I pályázatokat is kiír a dolgozók számára. A pályázatok 

szerepet játszanak a tananyagfejlesztésben is. Ez biztosítja szakmai oldalról a 

fejlődést, és az oktatók bére is kiegészítésre kerül. A duális képzésre is pályá-

zatot nyújtottak be. 

A kutatási eredményeket folyamatosan publikálják. A megjelent publikációk 

száma 2009-2014 között évi átlagban 39 publikáció volt, ami tartalmazza a ma-

gyar és idegen nyelvű könyveket, könyvfejezeteket és cikkeket. A tudományos 

tevékenységet folytató oktatók száma átlagosan 13 fő volt, az egy oktatóra jutó 

átlagos publikációk száma 3 darab. A tanszék a publikációs teljesítményben az 

intézményi átlag felett teljesít, de az impakt faktorral mérhető publikációk 

száma minimális. A Turizmus Bulletin folyóirat szerkesztőbizottságában a fő-

iskolát a tanszékvezető képviseli. 

Infrastrukturális feltételek 

Az elméleti és a gyakorlati képzés infrastruktúrája korszerű. A képzés a 2008-

ban épült Campus főépületében, korszerűen felszerelt előadókban és szeminá-

riumi termekben, géptermekben történik. Valamennyi oktatási helyszín számí-

tógépes előadásra alkalmas laptoppal, erősítővel és projektorral felszerelt. A 

főépületben az oktatást 3 előadóterem, 20 tanterem és 4 számítógépes terem 
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szolgálja. Az informatikai és oktatástechnikai rendszer korszerű és a hallgatói 

létszámra vetített oktatás technikai és informatikai eszközök aránya megfelelő. 

A Campus „B” oktatási épületben előadó, tantermek és szaklaborok találha-

tóak, többek között a szak szaklaborja, ami számítógépes konfigurációval és 

telepített szakmai szoftverekkel felszerelt. Az élelmiszervizsgáló labor mellett 

2012-ben került kialakításra egy élelmiszer-higiéniai (mikrobiológiai) labora-

tórium vegyszerraktárral és előkészítővel. 

Geotermikus energiával fűtik a fő épületet, tervezik a parkolónak a lefedését 

napelemekkel. 

Tanétteremmel és tanszállodával is rendelkeznek. A gyakorlati képzések lebo-

nyolítását két korszerűen felszerelt, 10-10 egyéni munkaállomásos tankonyha 

és egy 8 asztalos, bárpultos felszolgáló gyakorlóterem szolgálja. A Campus tan-

étterem a szak hallgatóinak első két félévében szolgál gyakorlati helyszínül. 

Egy olimpiai bajnok mesterszakács és egy mesterszakács dolgozik náluk. A 33 

szobás Liget Hotel és tanszálloda rekonstrukciója 2006-ban fejeződött be. A 

gyakorlati oktatás részeként turizmus-vendéglátás szakos hallgatókat foglal-

koztat, rekreációs termében sport animáció folyik. A tanszállodát és a tanéttermet 

a főiskola egyszemélyes tulajdonában lévő Tiszaliget Kft üzemelteti. A dolgo-

zói létszám alacsony, a hallgatói gyakorlatok nem honoráltak. A kihasználtság 

80% feletti. Az árbevétel nőtt. Közétkeztetési pályázatot nyertek, ami a több 

lábon állást biztosítja. A tanszállodára napkollektor került fel. A tanszálloda a 

2014-es évet változatlan bérleti díj mellett 500 ezer forintos nyereséggel zárta. 

A képzési létszám és kapacitás 

A magyar nyelvű nappali képzésben az éves tervezett felvételi keret 150-ról 100-

ra csökkent a vizsgált időszakban, a felvett hallgatók száma ennél erősebben 

csökkenő tendenciát mutatott: 119, 84, 60, 46, 37. A hallgatók száma a 2014. 

október 15-i állapot alapján a nappali tagozaton összesen 113 fő (I. évfolyam: 17, 

II. évfolyam: 26, III. évfolyam: 25, IV. évfolyam: 30, képzési időn túl: 15 fő).  

Az angol nyelvű képzés éves tervezett felvételi kerete 25-ről 20 főre csökkent, 

a felvett hallgatók létszáma 3, 0, 4, 9, 7. Az angol nyelvű képzés hallgatói lét-

száma 13 fő (II. évfolyam: 7 fő, III. évfolyam: 3 fő, IV. évfolyam: 2 fő, képzési 

időn túl: 1 fő).  

A levelező és távoktatásos képzés összesített felvételi kerete 185-ről 154-re 

csökkent, a felvett hallgatók létszáma 92, 79, 76, 29, 26 volt. Szolnokon a le-

velező tagozat hallgatói létszáma 83 fő (I. évfolyam: 13, II. évfolyam: 18, III. 

évfolyam: 15, IV. évfolyam: 17, képzési időn túl: 20 fő). Kiskunfélegyházán 

levelező tagozaton 3 fő tanul a IV. évfolyamon. Távoktatási tagozaton Buda-

pesten 12 fő tanul (II. évfolyam: 1 fő, III. évfolyam: 2 fő, IV. évfolyam: 2 fő, 

képzősi időn túl: 7 fő.  

A tervezett és a megvalósult hallgatói létszám az intézmény személyi és tárgyi 
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képzési kapacitásához viszonyítva nagyon alacsony és egyre alacsonyabb, rész-

ben a demográfiai hullám, részben az állami finanszírozás megszűnése, a turiz-

mus-vendéglátás szak költségtérítésessége miatt csökkent. A kis létszám a szín-

vonal szempontjából jelent friss és akut problémát. 

A képzési létszám növelésére stratégiával kellene rendelkeznie a főiskolának, 

a marketinget erősíteni kell. A kancellár különösen fontosnak tartja az angol 

nyelvű képzés létszámának a növelését. 2015 elején a hallgatói önkormányzat 

részt vett a hallgatók toborzásában, ennek is köszönhetően a médiafelületek és 

az akciók látogatottsága 50%-kal nőtt. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az alapozó ismeretek, a szakmai törzsanyag és a differenciált szakmai ismere-

tek tantárgyai esetében az előadások és a szemináriumok súlya attól függően 

változik, melyik félévben tanul a hallgató. Az első félévben az előadások száma 

és aránya nagyobb, a második, harmadik, negyedik és ötödik félévben a szemi-

náriumok súlya meghaladja az előadásokét, majd a hatodik félévben a súlyuk 

azonos. A három specializáció esetében az ötödik félévben az előadások száma 

meghaladja a szemináriumokét, a hatodik félévben pedig a szemináriumok sú-

lya a meghatározó. A hallgatók egyéni feladatokat kapnak és csoportos munká-

ban is részt kell venniük. Esettanulmányokkal is dolgoznak. Jelentős számú a 

prezentációs feladat. Idegen nyelvű szakirodalmat is fel kell dolgozniuk. 

A főiskolán „GOKART” tanulástámogatási, korrepetálási rendszert alakítottak 

ki, ami 10 fő jelentkezése esetén ingyenes. Hatékonysága a vizsgák eredménye 

alapján látható. 

Évközi szakmai gyakorlaton minden félévben részt vesznek a hallgatók, majd 

egy féléves összefüggő szakmai gyakorlatot is teljesíteniük kell. 

Erasmus képzésen és hazai szakmai rendezvényeken részt vesznek. 

Értékelés és ellenőrzés 

A hallgatói teljesítmény értékelésének módja az intézményben egységesen sza-

bályozott, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat határozza meg. Az elméleti anyag 

számonkérése kollokvium, gyakorlati jegy vagy aláírás. Az első félévben a szá-

monkérés módja döntően kollokvium (8 tantárgy esetében), 2 tantárgy esetében 

gyakorlati jegy és 2 tantárgy esetében aláírás. A második félévben 5 tantárgy 

esetében kollokvium, 4 tantárgy esetében gyakorlati jegy, 2 tantárgy esetében 

aláírás. A 3. félévben 7 kollokvium, 3 gyakorlati jegy. A 4. félévben elkezdődik 

a szakmai törzsanyag oktatása is, aminek a számonkérése kollokvium. Ebben a 

félévben az alapozó tantárgyakból csak gyakorlati jegyet kapnak a hallgatók. 
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Az 5. félévben az alapozó ismeretekből 1 gyakorlati jegy, a szakmai törzs-

anyagból 2 kollokvium és egy gyakorlati jegy, a differenciált szakmai ismere-

tekből 2 kollokvium és 1 gyakorlati jegy szerezhető. A hatodik szemeszter 5 

kollokviumot és 2 gyakorlati jegyet jelent. A kollokviumok száma meghatá-

rozó. A kollokvium jellege döntően írásbeli, a szóbeli vizsga ritka, erősítése 

érdemes lenne. 

A gyakorlati ismeretek elsajátítása hangsúlyos. A szakmai gyakorlat helyszíné-

nek kiválasztási folyamata megfelelő, az értékelés módszerével egyetemben. 

A szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos eljárásrend szabályozott. A szakdolgo-

zati témaválasztás a specializációnak megfelelő. A hallgatói önálló témajavas-

lat esetében a konzulensek nyitottak. 

A záróvizsga eljárásrendje szabályozott. A záróvizsga-bizottság legalább há-

rom tagú. A záróvizsga tételek a vizsgázók számára előre ismertek. A bizottság 

külsős tagja, a záróvizsga-bizottság elnöke kérdőíven értékeli a záróvizsgázta-

tást. Az elnök javaslatait a képzési program fejlesztési irányaira a tantervmó-

dosítások alkalmával beépítik a rendszerbe. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A magyar nyelvű nappali képzésben 163, az angol nyelvű képzésben 12 diplo-

mát adtak ki. Levelező és távoktatásos képzésben összesen 20 diploma kiadá-

sára került sor. A záróvizsga időpontjában alacsony a diplomát megszerzők ará-

nya, öt év átlagában 23,4%. 

A képzési idő elhúzódása és a lemorzsolódás is a képzési idő alatt jelentős a 

szakon. A képzési idő elhúzódásának általános oka az elmaradt tantárgyak pót-

lólagos teljesítése, más esetben a külföldi részképzésben való részvétel. A le-

morzsolódás jellemzően a tanulmányi vagy a fizetési kötelezettségek nem tel-

jesítése miatt következik be, aminek elbocsátás a következménye. Probléma-

ként merül fel a (két) nyelvvizsga hiánya. Ennek kezelésére 2011-ben többlet 

nyelvórákat vezettek be. 

A hallgatókat felkészítik a továbblépésre. A tanszéki fogadóórákon és egyéb 

esetben is az oktatók személyes rendelkezésre állása magas. A folyamatos szak-

mai ismeretszerzés és a konzultáció lehetősége biztosított. A kiemelkedő ké-

pességű hallgatókat tehetséggondozási programokkal, a demonstrátori rend-

szerrel, a szakkollégiumi rendszerrel, hallgatói kutatómunkával, TDK-val és 

ösztöndíjakkal segítik. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A Turizmus-, Térség- és Társadalomfejlesztési Tanszék feladatai a minőségirá-

nyítás tekintetében integrálódnak az intézményi eljárásrendbe. A tanszék tevé-

kenysége a rendszer által meghatározott. A szak irányítója egyben oktatási és 
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tudományos rektorhelyettes. A főiskola egységes minőségirányítási rendszerét 

(MIR) a Szenátus határozza meg. 

A tanszék feladata az oktatási, oktatásszervező, tudományfejlesztő munka, a 

szakmai körükbe tartozó képzési és kimeneti követelmények szakmai megva-

lósítása, a szakmára való felkészítés feladatainak ellátása, az adott szakon folyó 

képzés szakmai szempontú koordinálása. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A Szolnoki Főiskola a főiskola teljes egészére kiterjedően minőség- és környe-

zetirányítási rendszert (MIR-KIR) működtet, amit a rektor felügyel. A kancellár 

belépésével ő lett a minőségirányítás vezetője. A minőségbiztosítási rendszer a 

képzés színvonalának emelését segíti. 

A szakon folyó belső, rendszeres minőségbiztosítási tevékenység összefogja a 

képzési programok minőségbiztosítási folyamatát. Kiterjed a tantárgyi progra-

mok kidolgozására, a tárgyak oktatásához szükséges tananyagok, oktatástech-

nikai eszközök biztosítására, a tantárgyak hallgatói véleményezésére kérdőívek 

kitöltésén keresztül. Egyéni oktatói teljesítményértékelési rendszer működik a 

főiskolán. Fontos elem a képzési program fejlesztése, a záróvizsga bizottság 

véleményeztetése és a végzett hallgatók karrier követése. 

A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabály-

zat) 2012. október 25-től hatályos. Az alumni rendszer részeként hozták létre a 

diplomás pályakövetési rendszert. Az intézményi AR/DPR kialakításáért, mű-

ködtetéséért és a működés rendszeres hatékonyság vizsgálatáért a Hallgatói 

Szolgáltatások Központja felelős. A DPR tevékenységről éves beszámoló ké-

szül a Tehetséggondozási Bizottság rendes éves beszámolójának kiegészítése-

ként, amit a Szenátusnak nyújtanak be. A DPR eredményét használni akarják, 

de a válaszadási szint nem éri el az országos számot, így a statisztikában nem 

jelenik meg. Intézményi szinten ugyanakkor használják. 

A szak minőségbiztosítása az oktatók kiválasztására, az oktatási, tanulási fo-

lyamatra és a képzési kimenetre is kiterjed. Az oktatókra vonatkozó teljesít-

ményértékelési rendszer működik. 

A végzett hallgatók elhelyezkedéséről a vállalati visszajelzéseket is figyel-

membe veszik, a vállalati partnereket több módon is bevonják az oktatásba. Az 

eredmények folyamatos visszacsatolása megtörténik. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT főbb megállapításai, összefoglaló táblázatai az erősségek, gyenge-

ségek, lehetőségek és veszélyek területén megmutatják, hol tudja a főiskola a 

lehetőségeit kihasználni, és mely területekre nem tud hatást gyakorolni.  
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A főiskola legnépszerűbb szakjaként további erőfeszítéseket kell tenni a hall-

gatói létszám megőrzésére és a lemorzsolódás csökkentésére, ez jelenti a leg-

nagyobb problémát. A felkészült oktatói gárda, a megfelelő infrastruktúra, a 

tanszálloda, a tanétterem, a munkaerőpiaccal való aktív kapcsolat, a gyakorlati 

szakemberek bevonása az oktatásba és a tananyag-fejlesztésbe pozitívan járul-

hat hozzá az önköltséges képzések iránti kereslet megfelelő szintű stabilizáció-

jához. 

A Szolnoki Főiskola duális képzésben is meghirdeti a turizmus-vendéglátás 

szakot 2015 szeptemberétől. Az elméleti képzés a főiskolán történik. A gyakor-

lati képzésben szerepet vállal a főiskola tulajdonában álló turisztikai cég, a 

Tiszaliget Kft. Ez a képzési forma hozzájárul ahhoz, hogy a lemorzsolódások 

aránya csökkenjen, a gyakorlatorientált képzés hangsúlyosan megvalósuljon, 

és a kiadott diploma a valós munkaerőpiaci igényekhez igazodjon.  

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A hallgatói létszám növelését el kell érni, ami nemcsak a szak, de a főis-

kola gazdasági fenntarthatósága miatt is szükséges, a marketing erősí-

tendő. 

2. A finanszírozhatóság szempontjából a meghirdetett képzések felülvizsgá-

lata javasolt. A távoktatás minimális hallgatói létszámmal folyik, ennek 

átgondolása szükséges. 

3. Az oktatást a térség alkalmazott kutatásaiba erőteljesebben integrálni kel-

lene, erősíteni szükséges a kutatási tevékenységet a környék önkormány-

zataival, turisztikai és vendéglátóipari vállalkozásaival, programgazdák-

kal. 

4. A publikációs tevékenység motiválása, különös tekintettel az elismert 

nemzetközi szakfolyóiratokban való megjelenésre. 

5. Az angol nyelvű képzés hallgatói létszámának növelése, többek között kül-

földi hallgatók megnyerésével, ami lehetőséget biztosíthat a magyar nyelvű 

programon tanulóknak angol nyelvi készségeik, ismereteik fejlesztésére is. 
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Turizmus-menedzsment mesterképzési szak 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

turizmus-menedzsment 

mesterképzési szak 

magyar és angol nyelven 

 

szakindítási MAB határozat: 

2010/8/XIV/33. 

2016/1/VII/3/48. sz. MAB határozat 

NA (NEM AKKREDITÁLT) 

A MAB a képzést nem akkreditálja, 

mert az adott szakon az intézmény 

nem indított képzést, így a MAB nem 

tudja a képzés minőségét megítélni. 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezései-

nek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) kormányrendelet 8.§ (5) bekezdése 

szerint: 

Ha a felsőoktatási intézmény a nyilvántartásban szereplő valamely szakját vagy 

felsőoktatási szakképzését – a szakirányú továbbképzések és a kis létszámú sza-

kok kivételével – öt egymást követő évben nem indította, azt a Hivatal a műkö-

dési engedély felülvizsgálata során hivatalból törli a nyilvántartásból. 

Fentiek értelmében a Budapesti Corvinus Egyetem turizmus-menedzsment 

mesterképzési szakjának indításához új szakindítási eljárást kell kezdemé-

nyezni az Oktatási Hivatalnál. A MAB ezen eljárás keretében készíti el szakér-

tői véleményét a képzésről. 
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Budapesti Gazdasági Egyetem 

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 

Idegenforgalmi Kar (KVIK) 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

turizmus-menedzsment  

mesterképzési szak 

egészségturizmus és területfejlesztés;  

F&B menedzsment specializációk 

 

szakindítási MAB határozat: 

2008/1/XI/2/15. 

(a Budapesti Gazdasági Főiskolán) 

2016/1/VII/3/49. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos,  

magyar nyelvű képzésre,  

 a megjelölt hiányosságokra reagáló 

 intézkedési terv 2016. március 31-ig 

 történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő 

 (monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 tantervi módosítások szükségesek a jogszabályi előírásoknak való megfe-

lelés érdekében, 

 a tantárgyfelelősök több tantárgy esetén nem vesznek részt a képzésben. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szak nappali és levelező képzési formában zajlik 1260, illetve 236 óra 

összóraszámon, 2011 óta a magyar mellett angol nyelven is meghirdetik, de 

eddig még nem indult egy évfolyam sem. Levelező képzésben a kontaktórák 

száma (336/340 óra) nem éri el a jogszabályban meghatározott mértéket, amely 

a teljes idejű képzés óraszámának 30-50%-át írja elő. 

A szak aktuális tanterve és az előírt kompetenciák képzési folyamat során való 

elsajátíttatása nagyrészt megfelel a képzési és kimeneti követelményeknek. Az 

alapozó ismeretek 26 kredit értékben tartalmaznak ismeretköröket, ami megfe-

lel a KKK által előírt 20-30 kreditnek. A szakmai törzsanyag 43 kredit, ami 

magasabb a KKK-ban meghatározott 30-40 kredites tartománynál, a speciali-

zációkhoz viszont csak 30 kreditet rendelnek (KKK: 35-45 kredit), és a speci-

alizációk jellege miatt a témakörök is eltérnek a KKK-ban meghatározottaktól. 
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A szabadon választható két tantárgyat (6 kredit) három tantárgy közül kell ki-

választani, ami nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. Az intézmény köte-

lessége, hogy legalább a szak összkreditértékét 20%-kal meghaladó mennyi-

ségű tárgyat hirdessen meg, hogy a választható tárgyak tekintetében valódi vá-

lasztási lehetőségről legyen szó. A szakdolgozat 15 kreditet ér. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Tóth Zoltán teljes munkaidőben foglalkoztatott főiskolai docens, 

oktatási-kutatási tevékenysége összhangban van a szak profiljával. A szakon 13 

kredit értékű tárgy felelőse. A specializáció felelősök (Szalók Csilla, Lugasi 

Andrea) AT beosztású főiskolai tanárok, ugyanakkor az F&B menedzsment 

specializáció felelőse, Lugasi Andrea nem oktat a szakon. 

A szakon 41 oktatóból 26 tantárgyfelelős, valamennyien AT vagy AE besoro-

lásúak. A tantárgyfelelősök egy része ugyanakkor nem vesz részt tantárgya ok-

tatásában. A képzésbe bevont vendégoktatók száma viszonylag magas: 9 fő. 

Négy tantárgyfelelős terhelése 25 kredit felett van és szintén négy oktató van, 

akinek 20-nál több a heti óraterhelése.  

Az intézmény szerint a tantárgyfelelősök azért nem vesznek részt minden sza-

kon az oktatásban, mert az egyes tantárgyak felelősei intézményi szinten kerül-

tek kijelölésre. Ezért – figyelemmel az intézmény méreteire és a hallgatói lét-

számra – nem életszerű, hogy a tantárgyfelelősök valamennyi oktatási program 

esetében részt vegyenek az érintett stúdiumok oktatásában. Bár a szak és az 

intézmény megfelelő mechanizmusokkal rendelkezik annak biztosítására, hogy 

az oktatott tananyag tartalma és minősége az oktatás során egységes legyen, 

szükséges lenne, hogy a tárgyakat ténylegesen oktató személyek között legyen 

legalább egy oktató, aki megfelel a tantárgyfelelősre vonatkozó előírásoknak 

(szakképzettség, tudományos fokozat, foglalkoztatási jogviszony) abban az 

esetben, ha a tantárgyfelelős nem oktat.  

Tudományos háttér 

A Turizmus-Vendéglátás Intézet mindkét tanszékén aktív tudományos kutató-

munka folyik, amelyet nagyrészt az Alkalmazott Tudományok Főiskolája cím-

mel járó kiválósági támogatásból finanszíroznak. A kutatások eredményei, a 

Hungarikum pályázat, az elmúlt évek BGE tudományos díjak elnyerése, szá-

mos egyéni kutatás jelzi,hogy a képzésben oktató tanárok felkészültsége meg-

felelő. Az intézet élen jár a szakmai konferenciák szervezésében: Köles konfe-

rencia, Várható trendek a turizmusban, Vidéki örökségeink a Kárpát-medencé-

ben, Múlt a jövőben – tradíció és megújulás – a turizmusban és vendéglátásban. 

Az intézet tudományos fokozattal rendelkező oktatói évente legalább három 

publikációt jelentetnek meg a főiskola előírásainak megfelelően. 
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Infrastrukturális feltételek 

A karon az infrastrukturális feltételek adottak a vizsgált képzéshez, bár javításra 

van szükség az oktatók elhelyezésében. Az intézmény biztosítja a képzés tan-

termi ellátottságát: 5 előadó, 48 olyan tanterem, 12 számítógépes labor, 4 nyelvi 

labor áll a hallgatók rendelkezésére. Az oktatástechnikai ellátottság is kiváló, 

kitűnően felszerelt, fókuszcsoportos vizsgálatok lebonyolítására is alkalmas 

termet alakítottak ki, amely technikai felszereltségénél fogva (hang- és képrög-

zítés; vetítéstechnika stb.) alkalmas marketing-, reklám- és piackutatás jellegű 

feladatok gyakoroltatására, a kvalitatív technikák elsajátíttatására. A szak 

szempontjából kiemelendő, hogy a karnak saját utazási irodája és tankonyhája 

van, ahol a hallgatók színvonalas gyakorlati képzést kapnak. 

Az intézményi könyvtár közel 4000 érvényes beiratkozással rendelkezik, kb. 

90.000 kötet és 150-féle folyóirat áll a hallgatók rendelkezésére, a szakkönyv-

állomány tartalmazza a tantárgyi tematikák irodalomjegyzékében felsorolt 

könyveket. Az intézményben olyan korszerű szolgáltatásokat nyújtó informati-

kai hálózat működik, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett formában 

hozzáférhetnek, a szakdolgozatok, diplomamunkák elkészítésének szakmai, 

kutatási, feltételei adottak.  

A hallgatói ügyintézés jelenleg kari szinten zajlik, az egységes ügyfélszolgálat 

kialakítása folyamatban van. A távoktatásos hallgatók az ügyfélszolgálat mun-

káját nagyon hallgatóbarátnak ítélik meg. 

Összességében a mindenkori hallgatói létszámnak megfelelő a tantermek, la-

boratóriumok, tanszéki helyiségek elhelyezése, a képzést szolgáló szervezeti, 

hivatali struktúra működtetése, bár a korszerűsítés időszerű.  

A képzési létszám és kapacitás 

A felvettek létszáma egyik évben sem érte el a tervezett felvételi keretet. A 

teljes idejű képzésen a tervezett 50-100 helyre 26-35 főt vettek fel. A levelező 

képzésben egyre csökken az érdeklődés: az elmúlt öt évben 50-150 között volt 

a felvételi keret, amelyre 2009-ben még 62, 2013-ban már csak 14 fő nyert fel-

vételt. Az angol nyelvű képzés egyik évben sem tudott elindulni. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A tudásátadás módszertana összességében korszerű, a gyakorlatok aránya a fő-

iskola hagyományainak megfelelően magas. Az 560 gyakorlati óra mellett a 

képzésben részt vevő gyakorlati szakemberek és a szakmai látogatások is erő-

sítik a szak gyakorlati jellegét. Az oktatás gyakorlatorientáltságát a tananyagok 

is erősítik: pl. esettanulmányok feldolgozása vagy a Coospace-n közzétett tan-

anyagok. Önkéntes alapon lehetőség van szakmai gyakorlaton való részvételre. 

A külföldi részképzések és szakmai rendezvények kínálata változatos. 
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Értékelés és ellenőrzés 

A szakon az ellenőrzési és értékelés kereteit az intézmény Tanulmányi és Vizs-

gaszabályzata határozza meg. A számonkérési formákat a mintatantervek tar-

talmazzák, a feltételek teljesítésének módját pedig az oktatási szervezeti egysé-

gek határozzák meg, amelyet a hallgatói tájékoztatókban közzétesznek. A mes-

terszakon az értékelés és ellenőrzés módszereiben a tárgyi ismeretek ellenőr-

zése mellett fokozott hangsúlyt kap az önálló feladat megoldási, szakmai szin-

tetizáló képességek vizsgálata.  

A hallgatók szakdolgozati témaválasztásában a választott témakörök a képzés 

súlyponti elemeit jelenítik meg (turisztikai növekedés, versenyképesség, válla-

lati stratégiai, pénzügyi elemzés, egészségturizmus – fürdőpiaci elemzések, ter-

mészet- és környezetvédelem). A szakdolgozatok témaválasztásához a szak ve-

zetése javasol témákat, amelyek között szerepelnek korábbi hallgatók által ki-

dolgozott egyéni szakdolgozati témák is, és a hallgatóknak saját egyéni szak-

dolgozati témaválasztásra is van lehetőségük. A záróvizsga a szakdolgozat 

megvédéséből és egy komplex szóbeli vizsgából áll. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A nappali képzésre jelentkezők száma az utolsó év kivételével emelkedő ten-

denciát mutat, a levelező képzésre viszont egyre kevesebben jelentkeznek. Or-

szágos szinten az összes jelentkezők tekintetében növekszik a szak részesedése. 

Az erősödő piaci részesedés a képzés színvonalát és népszerűségét is jelzi. A 

képzés 2009. évi indítása óta 86 fő kapott oklevelet (nappali és levelező tago-

zaton együtt), az ugyanebben az időszakban felvett hallgatók kb. ¼-e. A nyelv-

vizsga hiánya egyre nagyobb problémát okoz a diploma megszerzésében. 

A tehetséggondozás színterei a Szakkollégium és az azt előkészítő Tehetség 

Klub, a TDK munkákat a TDK Klub is segíti. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak a főiskolán a Turizmus-vendéglátás Intézet felelősségi körébe tartozik, 

a szakfelelős a Turizmus Intézeti Tanszék főiskolai docense. A főiskolán az 

alap- és mesterképzési szakok felelőseit – a Tudományos Tanács véleményének 

kikérését követően – a rektor bízza meg az érintett alapozó vagy szakmai intézet 

vezetőjével egyetértésben. Az alap- és mesterképzési szak felelőse teljes mun-

kaidőben (AT) foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező egyetemi, fő-

iskolai tanár, egyetemi, főiskolai docens lehet, aki a szak legalább egy tantár-

gyának is felelőse.  

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A BGE minőségügyi tevékenységének irányítási rendszere 2005 óta működik, 
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és folyamatosan fejlődik, bővül, ennek is köszönhető, hogy a főiskola 2010-ben 

Felsőoktatási Minőségi Díj elismerésben részesült. A Minőségirányítási Kézi-

könyv tartalmazza az intézmény minőségpolitikáját, a minőséggel kapcsolatos 

küldetésnyilatkozatát, az éves intézkedési tervek pedig biztosítják annak aktu-

alizálását. A végrehajtást elsősorban a Minőségirányítási és Értékelési Bizott-

ság és a Minőségügyi Iroda koordinálja.  

A főiskola minden évben elvégzi a központi (aktív és végzett hallgatókra vo-

natkozó) felméréseket, és a kérdőívek a központi kérdések mellett intézmény-

specifikus kérdéseket is tartalmaznak. A felmérésekről a főiskola saját elemzé-

seket készít a Módszertani Intézeti Tanszék vezetőjének koordinációjával. A 

DPR felmérések eredményeit a főiskola képzései, szolgáltatásai fejlesztéséhez 

jelentősen mértékben felhasználja. 

A főiskola hallgatóinak fele az abszolutórium megszerzésekor már rendelkezik 

munkahellyel, és a végzett hallgatók 82%-a el tud helyezkedni a szakmájában; 

szakszintű értékelés nem áll rendelkezésre. 

Az oktatók-kutatók teljesítményértékelése intézményi szinten zajlik, az OMHV 

kérdőívek papír alapúak, de tervezik az elektronikus rendszerre való áttérést.  

A szakon eredetileg térségi menedzsment szakirány indítását tervezték, ezt 

azonban a MAB a szak 2008-as indításának akkreditálásakor nem támogatta. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT analízis reális értékelést ad, a következtetések alapvetően megala-

pozottak a jelenlegi helyzetre és a jövőre is, ugyanakkor az értékelés teljes mér-

tékben megegyezik a turizmus-vendéglátás alapszak analízisével. A külső fel-

tételek valóban megegyezőek a két szak esetében és az erősségek, gyengeségek 

többsége is azonos a két szakon. Mesterszakon ugyanakkor még nem annyira 

túlzó az óraadók aránya, viszont a tanterv felülvizsgálata szükséges lenne. A 

jelentkezők számának növelése érdekében további intézkedések szükségesek. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A tantervet a KKK előírásaihoz kell igazítani. 

2. A szabadon választható tantárgyak megfelelő biztosítása érdekében figye-

lembe kell venni a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

49. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat. 

3. Levelező tagozaton a kontaktórákat fel kell emelni a törvény által előírt szintre. 

4. A specializáció felelősének részt kell vennie az oktatásban. 

5. Fontos lenne a lemorzsolódás csökkentése és okainak vizsgálata. 

6. A karon további fejlesztésekre van szükség az oktatás technikai feltételei-

nek javítása érdekében, beleértve az oktatók jobb elhelyezését is. 

7. Javasoljuk, hogy az angol nyelvű képzést akkreditáltassák a MAB-bal.   
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Budapesti Metropolitan Egyetem 

Heller Farkas Turisztikai és 

Gazdasági Kar 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

turizmus-menedzsment  

mesterképzési szak 

desztináció és örökségmenedzs-

ment specializáció 

 

szakindítási MAB határozat: 

2007/8/XII/3/90. 

(a jogelőd Heller Farkas Főiskolán) 

2016/1/VII/3/50. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos,  

magyar nyelvű képzésre,  

 a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

 történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szakon a képzés részidejű (levelező) munkarendben folyik, magyar nyelven. 

A képzéshez egy specializáció tartozik: desztináció és örökségmenedzsment. 

A tantervből visszatükröződő alapozó ismeretek, a szakmai törzsanyag és a dif-

ferenciált szakmai ismeretek fedik a KKK-ban megfogalmazott elvárásokat, a 

legtöbb esetben a kurzusok elnevezése alapján is azonosíthatók az ismeretkö-

rök, egyes esetekben (pl. nemzetközi szállodamenedzsment, turisztikai kutatá-

sok módszertana) a kurzusok részletes tematikáját áttekintve válik egyértel-

művé a megfelelés (így az előbbi a turisztikai vállalkozások menedzsmentje, 

utóbbi a marketingkommunikáció a turizmusban elnevezésű kurzusban kerül 

tárgyalásra). A turizmus-menedzsment képzésben a vezetési, irányítási, döntés-

előkészítési kompetenciák fejlesztésére és a doktori képzés előkészítésére vo-

natkozó elvárásoknak megfelelően teoretikusabb az oktatás, így az elmélet és a 

gyakorlat aránya az előbbi javára tolódik el, 720 óra előadás és 435 óra gyakor-

lati foglalkozás szerepel az önértékelésben. Az előírt kreditek a KKK-ban meg-

fogalmazott megoszlás szerint teljesülnek, az egyes kurzusok konzekvensen 3 

vagy 6 kreditesek attól függően, hogy az előadás szemináriummal párosul-e. A 

desztináció és örökségmenedzsment témáját előtérbe állító tananyagok a főis-

kola belső minőségbiztosítási rendszerének köszönhetően naprakészek, folya-

matosan frissülnek, aktualizálódnak, a szakirodalom tekintetében az idegen 

nyelvű források örvendetesen előtérbe kerülnek. 
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Személyi feltételek 

A turizmus-menedzsment képzés szakembergárdája megfelelő, a szakfelelős 

nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is ismert és elismert kutató, 

oktató, tanácsadó. A közgazdász végzettségű, gazdálkodástani doktori iskolá-

ban tudományos fokozatott szerzett Puczkó László az egészségturizmus hatá-

rainkon túl is kiemelkedő reputációval bíró szakértője, folyamatosan magas 

presztízsű, impakt faktoros folyóiratokban publikál. A specializáció felelős 

(Sziva Ivett) és a tantárgyfelelősök PhD fokozattal rendelkező, szakterületükön 

folyamatosan publikáló szakemberek. Több oktató rendelkezik tudományos fo-

kozattal, vagy a védés közelében áll. A szakon oktató 29 kollégából 20 AT, 6 

AE besorolású oktató, 3 vendégoktatót alkalmaznak. A 16 tantárgyfelelős közül 

9-en 25-nél több kreditért felelnek az intézményben, ez az arány túllépi a MAB 

által maximálisan elvárt szintet (az AT oktatók 1/3-át). A tantárgyfelelősök 

részt vesznek tantárgyuk oktatásában. 

Tudományos háttér 

A MET Turizmus, Szabadidő és Szálloda Intézete az ország egyik legismertebb 

turizmuskutató műhelye, ahol nemcsak belföldi, hanem nemzetközi kooperáci-

óban zajló, gyakran iparági megkeresés alapján induló kutatások is zajlanak. 

Az intézet aktív koordinálásával több ún. megaprojekt is megvalósításra került, 

amelyek jellemzően a TDM szervezetek vagy az egészségturizmus témája köré 

épültek. Az eredményeket a főiskola kiadványaiban, rangos hazai folyóiratok-

ban, külföldi szakkönyvekben jelentetik meg. A turizmus-menedzsment mes-

terszakos hallgatók bekapcsolódnak az intézetben jelenleg is zajló, a Balkán 

régió országainak turizmusát feltáró, a KTIA által támogatott projektbe. Az in-

tézet aktív szerepet vállal az ATLAS nemzetközi szervezet munkájában is, a 

2014. évi kongresszus fő szervezője volt, 28 országból 96 delegátust hoztak a 

budapesti tanácskozásra.  

A belső tudományos együttműködés a turizmus-vendéglátás szak és a főiskola 

sajátosságainak köszönhetően kiváló, így a kommunikációs, a média- és a mű-

vészeti szakemberek folyamatosan résztvevői az intézetben zajló kutatásoknak, 

fejlesztési projekteknek. 

Infrastrukturális feltételek 

A turizmus-menedzsment szakon folyó képzés a főiskola központi, Nagy Lajos 

király úti campusán zajlik, a hallgatók és az oktatók kényelmesen, egy telephe-

lyen végezhetik munkájukat. A főiskola modern, jól felszerelt, számítógépek, 

fénymásolók, wifi elérhetőség a hallgatók rendelkezésére áll, különösebb vára-

kozás nélkül elérhetők. A könyvtárban a legfontosabb alap és szakkönyvek 

megtalálhatók, értelemszerűen nem jut minden hallgatónak, de az elektronikus 

szakirodalom (digitális könyvek, e-jegyzetek) is segíti a tudás elsajátítását, a 

virtuális tananyag kifejezetten a mai kor hallgatójára van szabva. Az online 
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adatbázisok közül az EBSCO elérhető, de az intézet nemzetközi kapcsolatainak 

köszönhetően további 25 speciális turisztikai szakfolyóirat is rendelkezésre áll, 

amely a mesterképzés esetében kifejezett előnyt jelent a legújabb nemzetközi 

tudományos eredmények megismerésében. 

A képzési létszám és kapacitás 

A turizmus-menedzsment szak a főiskola egyik legnagyobb hallgatói létszámmal 

rendelkező képzésére, a turizmus-vendéglátás szakra épül, a hallgatók többsége 

volt diákjaik közül kerül ki. A felvételi keretszám nappali és levelező tagozaton 

egyaránt 100 főről indult, a 2011/12-es tanévtől kezdve pedig 50 fő. Nappali 

tagozaton a képzést csak egyszer tudta indítani a főiskola, a többi évben túl 

alacsony volt a jelentkezési létszám az indításhoz. A levelező képzés iránti ke-

reslet országos összehasonlításban jónak mondható, ami a keresztféléves indí-

tásnak is köszönhető. A ténylegesen felvett hallgatók száma levelező tagozaton 

egyenletes (-, 27, 37, 27, 20). Az átlagos kapacitáskihasználtság 48,7%. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A szakon oktató kollégák többsége jelentős felsőoktatási tapasztalattal és nem-

zetközi kitekintéssel is rendelkezik, amelyből következően a hagyományos, 

frontális tudásátadás mellett megnyugtató arányú a korszerű felsőoktatás-peda-

gógiai technikák alkalmazása. Ezek főként a specializációban jelennek meg, 

így a csoportmunka, az órai projektfeladatok, az egyéni beszámolók, kiselőadá-

sok is a KKK-ban előírt képességek fejlesztését szolgálják.  

A hallgatók szívesen vállalnak szerepet nemzetközi együttműködésekben, ame-

lyek az oktatáson túl a kutatáshoz (lásd primer vizsgálatok segítése) is kötődőek. 

Értékelés és ellenőrzés 

A szakot elvégző hallgatók a 4 félév során 20 alkalommal tesznek írásbeli vagy 

szóbeli kollokviumot és 13 esetben szereznek gyakorlati jegyet, ami féléven-

ként átlagosan 5 vizsgát és 3 praktikumhoz kötődő, viszonylag egyenletes el-

oszlású teljesítést igényel, ez a hazai felsőoktatásban átlagos leterheltségnek 

tekinthető. Az intézet kiemelt hangsúlyt fektet az elméleti ismeretek gyakor-

latba történő átültetésére, így a vizsgák, beszámolók során is ezen szimbiózis 

meglétének ellenőrzése az elsődleges, bár a vizsgák többsége írásbeli, ami nem 

minden esetben engedi a hallgatók kommunikációs készségeinek kibontakozását. 

A szakdolgozati témaválasztás irányított, előre megadott témakörökből (szak-

területekből) lehet választani, de a finomhangolás már a konzultációk során va-

lósul meg. Arra azonban odafigyel az intézet, hogy legyen a szakdolgozatnak 

iparági kötődése. A szakdolgozatokat jól átlátható formai és tartalmi kritériu-

mok szerint értékelik, előfordulnak elégtelenre értékelt munkák is (javításukra 
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minden segítséget megad az intézet). Minden dolgozatot két bíráló értékel, az 

egyik külsős, iparági szakértő. A záróvizsga bizottságok elnökei is külsősök, 

akik a gyakorlat oldaláról is képesek értékelni a hallgatók teljesítményét, a ta-

pasztalataikat értékelőlapon jelzik. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A 2010/2011-es tanévtől kezdődően (2013/2014-es tanévvel bezárólag) a turiz-

mus-menedzsment szakra 20 nappali és 111 levelező képzésű hallgatót vettek 

fel (összesen 131 fő). Nappali tagozaton csak a 2010/2011-es tanévben indult 

el a képzés. A levelező képzésben az állami finanszírozású helyekre jelentke-

zettek kereslete biztosítja a hallgatói utánpótlást, önköltséges helyen évente 2-

4 fő került felvételre. A vizsgált időszak alatt 33 fő szerzett oklevelet (25%). A 

lemorzsolódás mellett a levelező képzésben a diploma átvételét akadályozza a 

nyelvvizsga hiánya. Az önértékelésben idézett, 2009-2013-ra vonatkozó DPR 

felmérés szerint a főiskola szakjain a hallgatók átlagosan 85,7%-a esetében nem 

volt kiadható a diploma a nyelvvizsga hiánya miatt. Az intézet és a főiskola 

igyekszik orvosolni ezt a problémát (pl. kiegészítő nyelvi kurzusokkal), hogy a 

hallgatók minél nagyobb számban juthassanak diplomához. 

Az intézet különös hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, noha a levelező mun-

karendű mesterképzésben ritkább a különböző megmérettetéseken való részvé-

tel. Lehetőség van a Turizmus Műhely munkájában való részvételre, az OTDK 

mozgalomba történő bekapcsolódásra, vagy – ahogy az eredmény, a III. helye-

zés is mutatja – az Országos Városmarketing versenyen való indulásra. Az in-

tézet szép sikereket ért el a Magyar Turizmus Zrt. szakdolgozati pályázatán is. 

A MET kreatív ösztöndíja és start up programja a szak hallgatói számára is 

nyitva áll.  

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A turizmus-menedzsment szakot a Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Ka-

ron működő Turizmus. Szálloda és Szabadidő Intézet gondozza. A képzések 

indításával kapcsolatos kérdésekben a fenntartó dönt. A szakfelelős képviseli a 

szakot a különböző fórumokon, valamint koordinálja a szakkal kapcsolatos 

ügyeket. Munkáját a szaktitkár segíti. A vezetés odafigyel a szakfelelős és a 

szaktitkár által továbbított kérésekre, észrevételekre. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A főiskola magánintézmény révén, önálló üzleti modell alapján működik, 

amelyben a többkörös minőségbiztosítás, a folyamatmenedzsment a mindenna-

pos gyakorlat része, így az oktatók és a vezetők is folyamatos visszajelzést kap-
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nak a munkájukról. A hallgatói értékelés az oktatás és a vizsgáztatás, a szak-

dolgozati konzultáció területén mind-mind megjelenik, és a foglalkoztatás, az 

előrelépés, kinevezés alkalmával figyelembe vételre kerül. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A szak C-SWOT analízisében erősségként kiemelik a munkaerőpiaci igényekre 

felkészítő oktatási gyakorlatukat, kutatási és oktatási infrastruktúrájukat, vala-

mint az oktatók elismertségét. Gyengeségnek a szakok közötti gyenge együttmű-

ködést, az alacsony kutatói motivációt tartják. Lehetőségeket látnak az e-

learning és az infrastruktúra fejlesztésében, az üzleti szféra további bevonásában, 

új képzések bevezetésében. Veszélyként említik a csökkenő hallgatói létszámot, 

az oktatáspolitikai környezetet, továbbá a középiskolai oktatás színvonalát. 

A MET turizmus-menedzsment mesterképzési szak a 2010/2011-es tanévben in-

dított nappali tagozaton képzést, azóta csak levelezős rendszerű képzést folytat 

jobbára állami finanszírozású helyre felvett, a munka mellett tanuló hallgatókkal. 

A szakmai tárgyak oktatásában résztvevő szakembergárda nemzetközi kitekin-

tésben is versenyképes, a vezető oktatók angolul kommunikáló, külföldi munka-

tapasztalattal, érdemi kutatási eredményekkel rendelkező szakemberek, akik a 

korszerű ismeretekre épülő szakmaiság mellett a gyakorlatorientáltságot, a prob-

lémamegoldást, a megfelelő kommunikációt tartják elsődlegesnek a képzésben. 

A főiskola infrastruktúrája, működési modellje megfelelő keretet nyújt az ered-

ményes képzéshez és munkavégzéshez. A szakok közötti szinergia jelentős mér-

tékben segíti a turizmus-menedzsment képzést. A nappali tagozatra történő jelent-

kezés elmaradása mögött egyértelműen a munkaerőpiaci pozíciók elfoglalása, il-

letve fel nem adása áll, vagyis a frissen végzett diplomások minél előbb a munka 

világába kívánkoznak, tanulni legfeljebb levelező képzésben óhajtanak.  

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A szak vezető oktatóinak (tantárgyfelelőseinek) igen komoly a leterheltsé-

gük, nemcsak a hozzájuk rendelt kreditek, hanem a heti óraszámaik is ma-

gasak, amelyen célszerű lenne enyhíteni annak érdekében, hogy az érin-

tetteknek több energiájuk maradjon a tudományos kutatómunkára, a pá-

lyázatokban való részvételre és a tehetséggondozásra. Tartsák szem előtt, 

hogy a MAB bírálati szempontjai szerint a szakon AT oktatók legfeljebb 

1/3-ának az intézményi kreditterhelése érheti el a 35 kreditet. 

2. Szükséges az alap- és alkalmazott turizmuskutatás fokozása, elsősorban az 

alapkutatást illetően, különös tekintettel arra, hogy a C-SWOT elemzésben 

is gyengeségként jelenik meg a kutatói ismeretek, a kutatás-módszertani 

ismeretek, a kutatásorientált szervezeti kultúra hiánya. 
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Károly Róbert Főiskola AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

turizmus-menedzsment  

mesterképzési szak 

 

 

szakindítási MAB határozat: 

2009/5/X/20. 

2016/1/VII/3/51. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos,  

magyar nyelvű képzésre,  

 a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. december 31-ig  

történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő 
 (monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 A nyelvvizsga hiánya miatt diplomát nem kapott hallgatók aránya magas. 

 A képzés sem nappali, sem levelező tagozaton nem indult a 2011/12-es 

tanévtől kezdve. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját. 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szakon a képzés nappali és részidejű (levelező) munkarendben folyik, ma-

gyar nyelven. Specializáció nem tartozik a képzéshez. 

A tantervek felépítése, kreditszámai megfelelnek a KKK előírásainak. A nap-

pali képzés tantervében az alapozó ismereteket 9 tárgy tartalmazza, 30 kredittel. 

A szakmai törzsanyagot 8 tárgy adja 30 kredit értékben. A differenciált szakmai 

ismeretekhez 13 tárgy tartozik, melyeknek kreditértéke 45. A szabadon választ-

ható tárgyak (12 kredit) felvételekor a hallgatók az intézményben az adott félév-

ben meghirdetett összes kurzus közül választhatnak az érdeklődési körüknek 

megfelelően. A diplomamunka 15 kreditet ér, szakmai gyakorlat nincs a szakon. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős (Bujdosó Zoltán) megfelel a MAB formai előírásainak. Tudomá-

nyos fokozattal rendelkezik, szakmai háttere, munkássága illeszkedik a szak 

jellegéhez. A képzés további személyi feltételei a formai követelményeknek 

megfelelnek. Minden tantárgyfelelős rendelkezik tudományos fokozattal. A 
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képzésben részt vevő 20 oktatóból 19 minősített (95%). Intézményhez nem tar-

tozó (AE) oktató 5 van a szakon, vendégoktatót nem alkalmaznak. Ezek meg-

felelnek a MAB akkreditációs elvárásainak. A kredit- és óraterhelések szintén 

megfelelő arányúak, a tantárgyfelelősök részt vesznek tantárgyuk oktatásában. 

Tudományos háttér 

A képzéshez kapcsolódó tudományos háttér, különösen a kutatási aktivitás, 

együttműködés megfelelő színvonalú. A szakot gondozó Turizmus, Területfej-

lesztési és Idegen Nyelvi Intézet a turizmus, vendéglátás, gasztronómia, terü-

letfejlesztés, térségmenedzsment, regionális, európai uniós, valamint egyéb 

inter- és transzdiszciplináris területeken végez kutatási feladatokat, melyek el-

sősorban nemzetközi pályázatokhoz kapcsolódnak. A legjelentősebb ezek kö-

zül 2006-2008 között a turizmus makrogazdasági szerepének vizsgálata volt az 

Észak-Magyarország régióban, melyhez kutatási és Hallgatói Gyakornok Prog-

ram kapcsolódott a NFT ROP finanszírozásában. 

Infrastrukturális feltételek 

A szakon folyó képzésnek jól megfelel a főiskola általános és speciális infra-

struktúrája. A 20 és 300 fős szemináriumi és előadótermek korszerűen felsze-

reltek, minden terem légkondicionált, beépített számítógépes prezentációs 

rendszerrel és projektorral, internet elérési lehetőséggel. Bútorzatuk kényelmes 

és korszerű. Egyidejűleg 2800 főt tudnak leültetni, ami nagyságrendileg meg-

egyezik az összes KRF-es hallgató számával. Példaértékű a laboratóriumok, 

gyakorlati képzőhelyek számítógépes felszereltsége, modern oktatástechnikai 

eszközökkel való ellátottsága. 19 számítógépes szaktanteremben 546 hallgatói 

számítógépes munkahely van kialakítva. Ehhez jön még a korszerű könyvtár-

ban 47 számítógép. A könyvtár állománya folyamatosan gyarapszik, jelenleg 

38.000 kötetes könyvtárállomány és közel 100 féle magyar és idegen nyelvű 

folyóirat áll rendelkezésre.  

A turizmus-menedzsment szak hallgatói számára a Hotel Opál*** Superior 

szálloda, mint tanszálloda biztosítja a gyakorlati ismeretek elsajátítását. A szál-

loda lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók megismerjék és üzleti körülmények 

között a gyakorlatban is végezzék a szálloda-üzemeltetés feladatait. Ezen kívül 

rendezvényszervező iroda, könyvelőiroda, tankonyha, tanétterem, és tancuk-

rászda adják a gyakorlati képzés hátterét. 

A képzési létszám és kapacitás 

A szak tervezett felvételi keretszáma nappali és levelező tagozaton is 20 fő volt 

a vizsgált időszakban. A ténylegesen felvett hallgatók száma nappali tagozaton 

2009/10-ben 7 fő, 2010/11-ben 17 fő volt. Levelező tagozaton 2009/10-ben 7 

fő, 2010/11-ben 3 fő volt a felvettek létszáma. A 2011/12-es tanévtől kezdve 

nem indult a képzés sem nappali, sem levelező formában. Az érdeklődés ilyen 
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mértékű csökkenésének okát a főiskola abban látja, hogy az alapszakon végzett 

hallgatók tanulmányaikat más mesterszakokon folytatják a „több lábon állás” 

jegyében. Az első két év eredményei alapján az átlagos kapacitáskihasználtság 

nappalin 60%, levelezőn 25% volt. 

2015-ben keresztféléven újra meghirdette az intézmény a szakot, a mely iránt 

érdeklődés mutatkozott, és nappali tagozaton 5 fővel újra elindult a szak. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A tananyag számonkérése a félév során folyamatos. Gyakoriak az egyéni és cso-

portos feladatok, prezentációk, zárthelyi dolgozatok. A félév végi jegy kialakítá-

sakor a szorgalmi időszakban nyújtott teljesítmény súlya általában 40-50%. 

A szakmai tárgyak tananyagait a szakfelelős évente felülvizsgálja és fejleszti. 

A szakmai kutatások eredményeit folyamatosan építik be a tananyagba. A tan-

anyagok elektronikus formában is elérhetők (ppt, pdf formátumban), elsősor-

ban a Globális Tanulmányi Rendszerben. A turizmus-menedzsment mestersza-

kon nincs kötelező szakmai gyakorlat, ugyanakkor a hallgatókat rendszeresen 

viszik külső helyszínekre (szálloda, utazási iroda, TDM iroda stb.), illetve a 

tantárgyakhoz kapcsolódóan szállodai, rendezvényszervező, vendéglátó gya-

korlatokon vesznek részt az intézményen belül. 

Értékelés és ellenőrzés 

Az értékelés és ellenőrzés rendjét a tantárgyi programokban előírják. A szak-

dolgozatok készítésének rendjét és a záróvizsgát is szabályzat írja elő. 

A szakdolgozat készítése a képzés 3. félévétől kezdve folyamatos. A témakö-

röket a 3. félévben választják a hallgatók. A témaköröket az intézet hirdeti meg, 

de lehetőség van egyéni témakör választására is, ebben az esetben a szakfelelős 

jóváhagyása szükséges. A turizmus területen a legkedveltebb témák a turiszti-

kai vállalkozások tevékenységének elemzése, valamint egy-egy turisztikai ter-

mék helyspecifikus bemutatása. A vendéglátás területen egy-egy speciális ter-

mék vagy eljárás elterjedésének analízisét választják legtöbbször a hallgatók. 

A záróvizsgára bocsátás feltétele az abszolutórium megszerzése és a szakdolgo-

zat elkészítése. A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből, valamint szóbeli 

vizsgából áll. A védésen a hallgató ismerteti a szakdolgozatának célkitűzéseit, a 

feldolgozás módszereit és tematikáját, valamint a főbb eredményeit, megállapí-

tásait. Ezt követően a záróvizsga-bizottság kérdéseket tesz fel, melyre a hallgató 

közvetlenül (felkészülési idő nélkül) válaszol. A szóbeli vizsgán a hallgatónak 15 

perc áll rendelkezésére, hogy kifejtse a húzott tétellel kapcsolatos ismereteit, amit 

a záróvizsga-bizottság kérdései követnek. A záróvizsga-bizottság 3 tagú, az egyik 

tag külsős gyakorlati szakember. A bizottság elnöke csak vezető oktató lehet. 
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A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A felvettek száma nappali tagozaton 2009/10-2010/11-ben összesen 24 fő, le-

velező tagozaton 10 fő. Diplomát 11-en kaptak eddig nappali tagozaton (-, -, 3, 

7, 1), és 9-en levelezőn (-, 4, 2, 1, 2). Ez 46%-os végzési arányt jelent nappali 

és 90%-os arányt levelező tagozaton. A hallgatók nagy többsége „túlcsúszik” a 

képzési időn. A lemorzsolódás oka elsősorban a második nyelvvizsga hiánya. 

A főiskola motiválja hallgatóit az intézményi és az országos TDK-n való rész-

vételre, valamint külföldi részképzésekben való részvételre (Erasmus, 

CEEPUS). A tehetséges hallgatókat bevonják az intézményi kutatásokba. Pub-

likálási lehetőséget biztosítanak az Acta Carolus Robertus periodikában, a Ká-

roly Róbert Főiskola által 2011-ben alapított tudományos folyóiratban. 

A tehetséggondozás további színterei a főiskolán működő öntevékeny körök 

(Magyar Földrajzi Társaság Mátravidéki Osztálya, Bor Klub, Gyógynövény 

Klub stb.), és a 2014 júniusában megújult Károly Róbert Szakkollégium. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak irányítása, menedzselése a Turizmus, Területfejlesztési és Idegen 

Nyelvi Intézet feladata. Az intézet igazgatója egyben a szak felelőse. Ő a sza-

kon folyó képzés minőségéért, annak tartalmáért, a teljes képzési folyamatért 

felel. Összeállítja az indítandó szak dokumentációit, kidolgozza a képzési prog-

ramokat, összeállítja a tanulmányi tájékoztatót, összehangolja az oktatási prog-

ramokat, felügyeli a hallgatók gyakorlati képzését, meghatározza a szakdolgo-

zati témaköröket, részt vesz a záróvizsgák előkészítésében. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A szakra vonatkozó szervezett minőségbiztosítási tevékenység színvonalasnak 

értékelhető és megfelel a MAB követelményeknek. 

Az intézmény ISO 9001 és ISO 14001 tanúsításokkal rendelkezik, folyamatai 

szabályozottak. A minőségbiztosítási rendszer intézményi szintű. Minőségügyi 

céljaikat a minőségfejlesztési program tartalmazza. A minőségbiztosítási tevé-

kenység során sor kerül a szakok, az oktatók és a kutatási tevékenység felül-

vizsgálatára, ellenőrzésére. Az egyes szakok programjait rendszeresen felül-

vizsgálják, évente végzett önértékelés keretében. Ehhez felhasználják többek 

között a záróvizsga-bizottságok, a végzett hallgatók, belső auditok visszajelzé-

seit, véleményét, illetve a munkatársak javaslatait is. Az OMHV kérdőívek ki-

töltésére évente kerül sor. Lehetőség van az interneten (a GTR rendszerben) és 

papír alapon is kitölteni. A hallgató anonimitása mindkét esetben biztosított. Az 

intézetek igazgatói óralátogatások során ellenőrzik az oktatás színvonalát. Az 

eredmények támpontot adnak a különböző előléptetésekhez, vezetői döntések-

hez, és megalapozzák a kiváló oktatói munka elismerésének lehetőségét is. 

Az oktatói korfa megfelelő, a szak 20 oktatójából 14 1970 után született. 
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4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A szak SWOT analízise összességében reális, de kifogásolható, hogy gyakor-

latilag szó szerint megegyezik (még a stratégiai feladatok megfogalmazása is) 

a turizmus-vendéglátás alapképzési szak SWOT analízisével. 

Erősségként emelik ki többek között a hazai és nemzetközi kapcsolatrendszert, 

a képzések gyakorlatias jellegét, színvonalas infrastruktúráját, valamint az ok-

tatók minősítettségét és kedvező korösszetételét. Gyengeségnek az alacsony 

hallgatói létszámot, a felvettek gyenge nyelvtudását, az idegen nyelvű képzés 

hiányát és az oktatók aránytalan terhelését tartják. Lehetőséget látnak a nem-

zetközi kapcsolatok szélesítésében, az Erasmus és CEEPUS csereprogramok-

ban, valamint az együttműködésben doktori iskolákkal, középiskolákkal, más 

felsőoktatási intézményekkel. Veszélynek tekintik a változó szabályozási kör-

nyezetet, a versenytársak földrajzi közelségét, a nagyvárosok elszívó hatását, 

valamint a finanszírozás bizonytalanságait. 

Az intézmény jelentős erőfeszítéseket fordít a turizmus-menedzsment mester-

szak fejlesztésére, a szakot stratégiai fontosságúnak tartják nemcsak az intéz-

mény, de Kelet-Magyarország turisztikai képzésében is. A szak fenntartásának 

infrastrukturális háttere kiemelkedő az intézményben. Szinte minden turisztikai 

alágazatban rendelkezik oktatási kabinetekkel, ami a képzés gyakorlatorientált-

ságát segíti. Emellett az intézet jelentős vállalati kapcsolatokkal bír, erős a hely-

ben és a térségben lévő vállalkozások és az intézet közötti kapcsolat. A szakra 

felvett hallgatók nagy többsége egy világnyelven már jól kommunikál a felvé-

telekor, a második (szakmai) nyelvvizsga megszerzése ugyanakkor problémás. 

Ennek megoldására az intézmény igyekszik a tanórák mellett idegen nyelvi 

szakmaspecifikus kommunikációs tárgyakat biztosítani.  

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Szükséges a nyelvvizsga hiánya miatt diplomát nem kapott hallgatók szá-

mának csökkentése, az idegennyelv-órák számának növelése. 

2. Kulcsfontosságú a beiskolázási/toborzási tevékenység módszereinek fej-

lesztése és e tevékenység intenzitásának erőteljes növelése. 

3. Aktualizálják a főiskola honlapján a turizmus-menedzsment mester-

képzés a http://honlap.karolyrobert.hu/hu/node/520 ismertetőjét és a 
http://karolyrobert.hu/nevjegy/kereses.php?kulcsszvak=d%E1vid+l%F3r%E1nt 

lapot is. 

4. A főiskola honlapja http://honlap.karolyrobert.hu/hu/node/397 szerint „elő-

készületben” van a turizmus-menedzsment mesterszakon angol nyelvű kép-

zés indítása. Javasoljuk, hogy a tervezett angol nyelvű képzést akkreditál-

tassák a MAB-bal. 
  

http://honlap.karolyrobert.hu/hu/node/520
http://karolyrobert.hu/nevjegy/kereses.php?kulcsszvak=d%E1vid+l%F3r%E1nt
http://honlap.karolyrobert.hu/hu/node/397
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Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

turizmus-menedzsment  

mesterképzési szak 

térségmenedzsment; vállalkozás-

fejlesztés specializációk 

 

szakindítási MAB határozat: 

2010/6/VII/18. 

(magyar és angol nyelven) 

2016/1/VII/3/52. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos,  

magyar és angol nyelvű képzésre,  

 a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

 történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A Pannon Egyetem 2010/2011-es tanévtől, 2011. február óta (keresztféléves kez-

dés) folytat képzést a turizmus-menedzsment mesterképzési szakon Veszprém-

ben magyar és angol nyelven. A képzés térségmenedzsment és vállalkozásfej-

lesztés specializációkat tartalmaz. Részidejű (levelező) képzést is folytatnak.  

A képzés tartalma 

A tanterv több esetben nem felel meg a KKK-ban rögzített tantárgycsoportokhoz 

rögzített kreditértéknek. Az alapozó tárgyak aránya jóval magasabb, mint a KKK 

alapján elvárt, ugyanakkor a szakmai törzsanyag aránya sokkal alacsonyabb a 

kívánatosnál. A differenciált szakmai ismeretek aránya is alatta marad az elvárt 

értéknek. A nemkívánatos eltérések mögött nemcsak egyszerű csoportosítási, ha-

nem tartalmi aránytalanságok is vannak. A tantervet úgy állították össze, hogy 

nagy részben a már meglévő mesterszakok tantárgyait tartalmazza, csupán 7-8 új 

tantárgy került be, amelyek a szakmai kompetenciák kialakítását biztosítják.  

A KKK-ban előírt kompetenciafejlesztést a tanterv majdnem teljes mértékben 

biztosítja, de 4 tantárgy esetében a tantárgynév alapján nem állapítható meg a 

KKK-nak való megfelelés. Az e-marketing tantárgyi tematikája nem tartalmaz 

turizmus sajátosságokat, szemináriumi foglalkozása sincs a tantárgynak, a 

KKK szerinti e-marketing a turizmusban ismeretkör nem jelenik meg benne. 

Vitatható továbbá az e-business ismeretkör megjelenése ugyanebben a tan-

tárgyban. A KKK-ban nevesített marketingkommunikáció ismeretkört a marke-

ting menedzsment tantárgy csak részben tartalmazza. A tantárgyi tematika sze-

rint a féléves program 13 témájából 1 foglalkozik a marketingkommunikáció-

val, így vitatható a marketingkommunikáció mint előírt kompetencia elsajátí-

tása. Mivel a marketing menedzsment tantárgyhoz szemináriumi foglalkozások 
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is tartoznak (30 ea + 30 sz), javasolható, hogy a szemináriumi foglalkozások 

keretében kellő hangsúlyt kapjon a marketingkommunikáció. Ugyanígy java-

solt a pénzügytan II. tantárgy esetében is, hogy a pénzügyek a turizmusban is-

meretkör megfelelő súlyozással jelenjen meg a szemináriumi foglalkozásokon, 

mert az előadások témaköreiben nem jelenik meg. A pénzügytan II. tantárgynév 

nem szerencsés, mert a tanterv nem tartalmaz pénzügytan I. tantárgyat. 

A tanterv szerint a diplomadolgozat készítésre 9 kreditet kap a hallgató. Ez még 

a diplomaszeminárium 3 kreditjével együtt sem éri el az elvárt 15 kreditet. A 

diplomamunka készítés kreditszámát növelni kell.  

Az elmélet-gyakorlat aránya megfelel a KKK elvárásainak. A szemináriumok 

száma, aránya biztosítja ennek az elvnek való megfelelést. 

A tanterv két specializációt tartalmaz, amelyekhez 4-4 tantárgy tartozik 21-21 

kreditértékben. A 4 tantárgyból 3 ugyanaz, csupán 1-1 tantárgyban különbözik 

a két specializáció. Szakmailag megkérdőjelezhető, mennyiben alkalmas a sza-

badidő menedzsment tantárgy a térségmenedzsment specializáció megkülön-

böztetésére. 

A korszerű tananyagok, oktatást segítő anyagok a MOODLE rendszerben elér-

hetők a hallgatók számára. 

A szaktantárgyak száma, a bemutatott tartalmi hiányosságok, a valós speciali-

záció hiánya mindenképpen a mintatanterv átdolgozását igényli, hogy a szak a 

KKK szerinti célját és a mesterképzés jellegét, a szakmai elmélyülést, együtt-

gondolkodást, az egymásra épülő tudás, készség elsajátítását a tantárgyak, is-

meretkörök egymásra építésével biztosítani tudja. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, egyben mindkét specializáció felelőse, Raffay Ágnes egyetemi 

docens megfelel a MAB szakfelelőssel szemben támasztott elvárásainak. 3 tan-

tárgy felelőse 12 kredit értékben. A szakmai kompetenciája bizonyított. Mind-

egyik tantárgyfelelős tudományos fokozattal rendelkezik. A tantárgyfelelősök 

szakmai kompetenciája megállapítható, a szabadidő menedzsment tantárgy ese-

tében a publikációs tevékenység irányultsága alapján megkérdőjelezhető. A 

szakfelelős kivételével egyik tantárgyfelelős oktatónak sincs 2-nél több gondo-

zott tantárgya. 

Az egyetem az összes oktató vonatkozásában is megfelel a MAB oktatókra vo-

natkozó elvárásoknak. Az AT-AE arány megfelelő: 27 AT és 2 AE státuszú 

oktató van. Egy vendégoktató van a szakon. A kredit- és óraterhelések szintén 

megfelelnek az elvárásoknak. Az angol nyelven oktatók nyelvi kompetenciái 

megfelelnek a MAB elvárásainak. Két oktatónak csak középfokú nyelvvizsgája 

van, ők előadást nem tartanak, csak gyakorlati foglalkozást vezetnek. 

Az oktatók korösszetétele kedvező, magas a fiatal oktatók aránya. 
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Tudományos háttér 

Erős a képzés tudományos háttere a karon, amelyet az oktatók folyamatos pub-

likációs teljesítménye is mutat. Hazai és nemzetközi projektekben vesznek 

részt, amelyek országos, nemzetközi jelentőséggel bírnak. Két hosszabb távú 

projektben végeznek tudományos munkát, amelyből az egyik nemzetközi. Ter-

vezik turisztikai kutatóközpont létrehozását, amely további lehetőséget jelent-

het a kutatás kiterjesztéséhez, a szakmai műhely elismertségének növeléséhez. 

Infrastrukturális feltételek 

A képzés infrastrukturális feltételei jók, a kar épületeiben korszerűen felszerelt 

előadótermek és szemináriumi helyiségek biztosítják a képzés zavartalanságát. A 

hallgatói közös helyiségek, a 40-féle sportág közötti választás lehetősége segíti a 

jó minőségű, egészséges életmód kialakítását, fenntartását. A számítástechnikai, 

oktatástechnikai ellátottság jó, teljes Wifi lefedettség van a karon. A MOODLE 

rendszeren keresztül hozzáférhetők az oktatási anyagok, online képzési progra-

mok. Az angol nyelvű képzéshez is biztosított a tananyag, szakirodalom. A 

könyvtári szolgáltatás kiváló. Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár nyilvános, re-

gionális szakkönyvtár 190.000 kötetes állománnyal. Jelentős az angol nyelvű 

szakkönyvek, folyóiratok száma, biztosított a legjelentősebb adatbázisok elérése.  

A képzési létszám és kapacitás 

A tervezett hallgatói létszám minden esetben magasabb volt, mint a megvaló-

sult hallgatói létszám. A nappali tagozatra csak állami finanszírozással vettek 

fel hallgatót, önköltséges nappali tagozatos hallgató nincs. 

A szak tervezett hallgatói létszáma nappali és levelező tagozaton egyaránt csök-

kenő tendenciát mutat. Nappalin 50 főről 20 főre, levelezőn 50 főről 30 főre 

csökkent ez a szám a vizsgált időszakban. A ténylegesen felvett hallgatók 

száma nappali (12, 17, 7, 8, -) és levelező (12, 12, 10, -, -) tagozaton is nagyon 

alacsony. Az átlagos kapacitáskihasználtság nappali tagozaton 30,3%-os, leve-

lezőn 27,1%-os. 

A nappali tagozaton a 2014/15-ös tanévben, a levelezőn pedig sem a 2013/14-

es, sem a 2014/15-ös tanévben nem indult el a képzés. A 2014-ben bekövetke-

zett tantervi, strukturális változások után, az érdeklődés csökkenésének hatá-

sára a korábban mindkét munkarendben mindkét nyelven kínált képzés helyett 

a 2014/15-ös tanév keresztfélévétől a nappali tagozaton csak angol nyelvű, le-

velező tagozaton csak magyar nyelvű képzést indítanak. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az előadások és szemináriumok aránya (570 óra előadás, 480 óra szeminárium) 

megfelel az elvárt kompetenciák jellegének, és megfelel a MAB elvárásainak. A 
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turizmus-menedzsment mesterszakon nincs kötelezően előírt gyakorlat. A szak-

terület tudományos eredményeit beépítik a tananyagba. A turizmus szakmával 

való együttműködés keretében félévente legalább 2 alkalommal a hallgatók szak-

mai programokon vehetnek részt (pl. szállodák, gyógyfürdők, turisztikai attrak-

ciók, TDM szervezetek látogatása), hogy gyakorlati példákat is megismerjenek. 

Értékelés és ellenőrzés 

A képzésben a folyamatos számonkérés kellő súllyal megjelenik. Több tantárgy 

esetében is önálló és csoportfeladatok is részét képezik a félévi munkának. Csu-

pán 1 kollokvium van, a többi tantárgy esetében az évközi munka is része a 

számonkérésnek. Ez az alacsony hallgatói létszám miatt könnyen megvalósít-

ható, szinte minden hallgatóval egyénileg lehet foglalkozni. 

A hallgatót segítik a szakdolgozat készítésben, a témaválasztástól a dolgozat 

megvédéséig. A javasolt témakörök felkerülnek a MOODLE rendszerbe, de a 

hallgatók jellemzően önállóan is kezdeményeznek témaválasztást. A hallgató 

munkáját konzulens irányítja, segíti. A dolgozat értékelését a belső bíráló (kon-

zulens) és egy külső bíráló értékeli, aki az adott terület elismert szakértője. Az 

elkészült diplomadolgozatok legnagyobb számban a szállodai menedzsment té-

mához kapcsolódnak, de születik dolgozat a TDM témakörében is. A vállalko-

zásfejlesztés és a térségmenedzsment specializációkhoz kapcsolódó témakörök 

is foglalkoztatják a hallgatókat. A záróvizsgán a hallgatók felkészültségéről el-

ismerően nyilatkoztak a záróvizsga bizottság munkájában részt vevő külső 

szakértők. A diplomadolgozatok minősége 4,48, ami felette van a mesterszako-

sok kari átlagának (4,15). 

A záróvizsga komplex vizsga, amely jelentősen különbözik a hagyományos szá-

monkéréstől. A hallgatónak nem elég a témához kapcsolódó ismereteiről számot 

adnia, meggyőzően be kell mutatnia azok alkalmazásának képességét is. Egy 

szakmai beszélgetés (vagy vita) bontakozik ki a vizsga kapcsán, amely alapján 

megállapítható, rendelkezik-e a hallgató a szükséges kompetenciákkal. A záró-

vizsga-bizottság minden esetben tartalmaz külső tagot, a régió elismert szakem-

berét. A záróvizsga-bizottság tagjai kérdőív kitöltésével értékelik a hallgatók 

szakmai felkészültségét. Az ezek összesítéséből levonható tapasztalatok alapján 

a szakfelelős a szakterületi bizottságokkal egyeztetve fejlesztési javaslatokat tesz. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A képzés eredményességéről meglehetősen nehéz véleményt mondani, hiszen 

alacsony a végzettek aránya (a nappali tagozaton: -, -, -, 7, 13, levelező tagoza-

ton: -, -, -,9, 6 fő). 

A felvettek száma nappali tagozaton a vizsgált időszakban összesen 44 fő, le-

velező tagozaton 34 fő. Diplomát 20-an (45%) kaptak eddig a nappali, 15-en 

(44%) a levelező tagozaton. A lemorzsolódás fő oka a második nyelvvizsga 
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hiánya. A nappali tagozaton a nyelvvizsga hiánya miatt 67% közvetlenül a zá-

róvizsga után nem kapott diplomát. 

Az intézményben Tehetségmenedzsment program működik, amelynek vannak 

egyetemi és kari sajátosságai. Az egyetemi szintű tehetséggondozás színterei a 

BusinessLab, a Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági Tagozat, az Esettanul-

mány Klub, valamint a Harsányi János Szakkollégium. A kar számos lehetősé-

get biztosít a kiemelkedő képességű hallgatók számára kutatásokba, kutatási és 

innovációs projektekbe való bekapcsolódásra. A mesterszakos hallgatók eseté-

ben a kutatási módszerek alkalmazása beépül a tantervbe, a kutatásmódszertan 

tantárgy keretében alapozzák meg ezeket a kompetenciákat. 

A Pannon Egyetem Karrier Irodája 2008 óta végez diplomás pályakövetést. Az 

őszi adatfelvétel háromévente, míg a tavaszi felmérés évente ismétlődik, így a 

vizsgálatsorozat alkalmas a végzett hallgatók életpályájának nyomon követé-

sére. A legfrissebb, 2013 júliusában készült online felmérésben a vizsgált so-

kaságot a 2008-ban, 2010-ben és 2012-ben abszolutóriumot szerzett hallgatók 

jelentették. Az évek során egyre csökkent a hallgatók átlagos álláskeresési ideje 

(és ezen idő szórása is). A 2012-ben abszolvált hallgatók (nem számítva azokat, 

akik továbbtanultak, vagy már az egyetemi tanulmányaik során is dolgoztak)  

átlag 5,1 hónap alatt találtak állást (3,4 hónap szórással). A 2012-ben abszolvált 

hallgatók 82%-a helyezkedett el a versenyszférában (és nem a közszférában).  

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak menedzselése a Gazdálkodási Intézet keretében a Turizmus Intézeti 

Tanszékhez tartozik. 

A szakfelelős a szak tartalmáért, a teljes képzési folyamatért felelős vezető ok-

tató. Hatáskörébe tartozik a szak képzési céljainak az érintettek körében történő 

rendszeres monitorozása, az eredmények folyamatba történő beépítése és a tan-

tervbe való integrálás előkészítése. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A Pannon Egyetem ISO 9001:2009 nemzetközi szabvány alapján minőségirá-

nyítási rendszert épített ki és működtet. Az egyetemnek Minőségpolitikai Nyi-

latkozata, Minőségirányítási Kézikönyve, Minőségbiztosítási Szabályzata van. 

A szak képzési programjának kialakítását és módosítását a Minőségirányítási 

Eljárás szabályozza, amelyet a Pannon Egyetem Minőségirányítási Kézikönyvé-

ben rögzítettek. A képzési program módosítása részben a Szenátus, részben a 

Kari Tanácsi döntési kompetenciájába tartozik. A minőségbiztosítási folyama-

tok végrehajtásának ellenőrzése a kari Minőségbiztosítási Bizottság feladata. 

Az oktatói kör tekintetében az alkalmazás, továbbképzés, teljesítményértékelés, 
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elégedettségmérés tartozik a minőségbiztosítás területhez. Az oktatók alkalma-

zásának, kinevezésének feltételeit az egyetem Humánpolitikai Szabályzatában 

rögzítették. Ebben a szabályzatban rögzítették azt is, hogy valamennyi oktató 

munkateljesítményét évente értékelik. A feltárt oktatásmódszertani hiányossá-

gok kiküszöbölésére továbbképzést tartanak. A teljesítményértékelés, az okta-

tói elégedettségvizsgálat jól dokumentált, megbízható eredményeket ad a mi-

nőségértékeléshez. 

A belépő hallgatók szintje, a hallgatók előrehaladása, és az oktatói munka hall-

gatói véleményezése (OMHV) folyamatokat jól dokumentálják, támogatva a 

minőség iránti elkötelezettséget. A hallgatók elégedettek a képzőhellyel, a ta-

nulás folyamatának feltételeivel. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A turizmus-menedzsment mesterszakra vonatkozó C-SWOT analízis nagyon 

sok pontjában megegyezik a turizmus-vendéglátás alapképzési szakról készített 

SWOT analízissel. Az azonosság részben indokolt, vitatható azonban a lehető-

ségek mező teljes megegyezése. Az erősségek között megemlített „gyakorlat-

orientált képzés” reális megállapítás. A szemináriumi foglalkozások magas ará-

nya, az „interaktív jellegű” előadások, a szakmai programokon való részvétel 

bizonyítja, hogy a képzés erős pontja a gyakorlatorientáltság. Az erősségek kö-

zül kiemelendő továbbá, hogy a nappali képzés angol nyelvű, amelynek teljes 

mértékben biztosított a humánerőforrása. Ez azért is fontos, mert a szűkülő ma-

gyarországi keresletet kompenzálhatja a nemzetközi piacon való megjelenés, 

amely valós lehetősége a Pannon Egyetemnek. 

A gyengeségként említett „kis létszámú évfolyamok” valóban összetett prob-

léma, és nemcsak a költséghatékonyság szempontjából szükséges vele foglal-

kozni. Valós veszélyt jelent a „csökkenő igény a mesterszakos végzettségre a 

turizmusban”, nyilván ezt a jelenséget nem elég az intézmény szintjén kezelni. 

A stratégiai fejlesztési irányvonalak minden pontja reális, jó irány a SWOT-

analízisben vázolt problémák kezelésére. A gyengeségek két pontja már a köz-

eljövőben is kezelhető, nem jelentenek stratégiai jellegű problémát. (Az ’angol 

nyelvű képzésben részt vevő kollégák nyelvtudásának eltérő szintje’ gyenge-

ségre intézkedést is megfogalmaztak a Stratégiai Fejlesztési tervben.) 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Javasolt a tanterv módosítása, figyelembe véve a KKK-ban rögzített tan-

tárgycsoportok kreditértékeit: a szakmai törzsanyag és a differenciált szak-

mai ismeretek tantárgyainak számát növelni szükséges. Célszerű lenne az 

alapozó tantárgyak számat csökkenteni, így a tanterv kevesebb erőforrás 
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felhasználással megfeleltethető a KKK-nak. Mivel a tantárgyak többsége 

magas kreditértékű (6 kredit), a KKK-nak való megfelelés csak több szak-

mai tantárgy tantervbe állításával valósítható meg. A diplomamunka kre-

ditértékét is növelni szükséges.  

2. Célszerű lenne a specializációk közötti különbözőséget erősíteni, az azo-

nos tantárgyakat a szakmai törzsanyag részévé tenni, és a specializációkba 

új, a specializáció szakmai tartalmához jól illeszkedő tantárgyakat kialakí-

tani. A másik lehetőség a specializációk jelenlegi formájának a megszün-

tetése. 

3. Javasolt a pénzügytan II. tantárgynév megváltoztatása, mert nincs pénz-

ügytan I. a tantervben. 

4. Javasolt az e-marketing tantárgy átalakítása úgy, hogy a tematika tartal-

mazza a turizmus sajátosságait is. Egy másik lehetőség a szemináriumi 

foglalkozások bevezetése, hogy a hiányzó rész pótolható legyen. 

5. Javasolt az alacsony hallgatói létszám (érdeklődés) miatt stratégiai intéz-

kedések meghozatala. 
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Pécsi Tudományegyetem 

Illyés Gyula Kar 

Szekszárd 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

turizmus-menedzsment  

mesterképzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2008/8/V/42. 

2016/1/VII/3/53. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos,  

magyar nyelvű képzésre,  

 a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

 történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő  

(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 Jelenleg struktúraváltás zajlik a Pécsi Tudományegyetemen, a turizmus-

menedzsment mesterszakot a jövőben a kari megállapodásoknak megfele-

lően a Közgazdaságtudományi Kar indítja, ennek részletei azonban még 

nem láthatóak. 

 A személyi feltételek nem felelnek meg a MAB szempontjainak. 

 Alacsony a hallgatói létszám, kevés kiadott diploma. 

 Magas azon hallgatók száma, akik a nyelvvizsga hiányából kifolyólag nem 

kapnak diplomát. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szakon a képzés csak részidejű (levelező) tagozaton folyik, magyar nyelven. 

A nappali tagozat egyetlen egyszer sem indult el. A képzés specializációt nem 

tartalmaz. A szak tanterve a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi 

Karának közreműködésével került kidolgozásra és akkreditálásra. Az akkredi-

tált anyag a Közgazdaságtudományi Kar tárgyaihoz igazodott. Az Illyés Gyula 

Kar Kari Tanácsa 2010-ben elfogadta a turizmus-menedzsment mesterképzési 

szak levelező tagozatának tantervi módosítására tett javaslatot, a tárgystruktúrát 
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megváltoztatta. Ez óta a tárgystruktúrában változás nem történt, a tárgyak tar-

talmi frissítése valósult meg. 

A szakon a tanterv, a tananyag, az ez alapján folyó oktatás összességében meg-

felel a KKK követelmény rendszerének. A szak formai előírásai teljesítettek. A 

képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kompetenciák fejlesz-

tése a személyi feltételek hiányosságai miatt csak részben tűnik biztosítottnak 

a képzés tartalmi oldaláról. A tantárgyi tematikák a formai és tartalmi követel-

ményeknek megfelelően, heti bontásban kidolgozottak. 

A Pécsi Tudományegyetemen jelenleg struktúraváltás zajlik, aminek keretében 

az Illyés Gyula Kar (IGYK) és a Közgazdaságtudományi Kar (KTK) megállapo-

dott abban, hogy a turizmus-menedzsment mesterszakot a jövőben a KTK indítja 

(az egyetem a felvi.hu-n a 2015/2016-os tanévre nem hirdette meg a képzést). 

Személyi feltételek 

A szak felelőse Mellár Tamás DSc egyetemi tanár, 2009-től a Pécsi Tudomány-

egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági- és Regionális Tudomá-

nyok Intézete intézetigazgatója, egyetemi tanár. Kari szakfelelős Huszti Zsolt 

PhD (földtudományok), a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karának főis-

kolai docense. A szakfelelős és a kari szakfelelős nem turisztikai szakember. A 

szakfelelős turisztikai publikációval egyáltalán nem rendelkezik. A kari szak-

felelősnek közgazdasági és turisztikai végzettsége, valamint turisztikai gyakor-

lata nincs (idegenvezetői végzettséget szerzett 2013-ban), ugyanakkor a turisz-

tikai oktatásban vesz részt. Turisztikai publikációja minimális. 

Az alapozó ismeretek esetében a tantárgyfelelősök megfelelőek, a tárgyat tény-

legesen oktatók ugyanakkor E vagy V munkakörű oktatók (3 tárgy esetében 

tudományos fokozat nélkül, ebből 1 esetben PhD hallgató oktat). A törzsanyag 

és a differenciált anyag esetében nagyon kevés a közgazdasági végzettségű ok-

tató. pedig turizmus-menedzsment szakon ez indokolt. Az oktatók között legna-

gyobb számban adjunktusok vannak. A turizmus-menedzsment szakon oktatók 

közül tudományos minősítéssel rendelkezők aránya 78,6%, ennek ellenére köz-

gazdasági és turisztikai oldalról az oktatók minőségi „erősítése” a szak javát és 

elfogadottságát szolgálná. Az oktatásban részt vevő szakemberek egy része 

nem, vagy kevés gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a turizmus területén. 

A megfelelő végzettségű és közgazdasági-turisztikai tudással rendelkező okta-

tói állomány fejlesztése javasolt. 

Tudományos háttér 

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turiszti-

kai Intézetén belül 2011. novembere óta működik a Terület- és Településfej-

lesztési Kutatócsoport. A hallgatók számára komplex tanulási utat dolgoztak ki 

és fejlesztenek a szakképzéstől a mesterszakig. 
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Komplex megközelítésű, digitális tananyagfejlesztést koordinált a kar 2011-ben, 

amihez az országban hét turizmus-vendéglátás alapképzést nyújtó intézmény is 

csatlakozott. A tananyagfejlesztést moduláris rendszerben valósították meg, alap- 

és mesterszintre készültek tananyagok. Az elektronikus tananyagok szabadon le-

tölthetőek, amelyeket a turizmus-menedzsment MA képzésben is használnak. 

Az intézet és a kutatócsoport konferenciákat szervez és kiadványokat jelentet 

meg. A konferenciákhoz kapcsolódó publikációkat többnyire az NFA Füzetek 

(ISSN 2062-8250) folyóirat kötetében jelentetik meg. A kutatócsoport tagjai 

rendszeresen publikálnak az „Acta Szekszardiensium” címmel évente megjelenő 

tanulmánykötetben is. Az oktatók publikációs aktivitása többnyire, de nem min-

den oktató esetében megfelelő, magyar és idegen nyelven egyaránt publikálnak. 

Az intézet főállású oktatói rendelkeznek külföldi felsőoktatási gyakorlattal. 

Infrastrukturális feltételek 

A rendelkezésre álló infrastruktúra teljesíti az elvárásokat. Az előadótermek mul-

timédiával felszereltek. A számítógépes szaktanterem elegendő számú számító-

géppel rendelkezik, a saját számítógép használatához a WIFI lefedettség biztosí-

tott a kar egész területén. A könyvtár megfelelően felszerelt, az aktuális turiszti-

kai szakkönyvállomány azonban szűkös, bővítése javasolt a turizmus-menedzs-

ment MA szintnek megfelelő szakirodalommal magyar és idegen nyelven egy-

aránt. Az elektronikus tananyagokat a hallgatók a CooSpace elektronikus platfor-

mon érik el. Akkreditált ECL nyelvvizsgahely működik a karon, amely német és 

angol nyelvű, államilag elismert nyelvvizsga megszerzését teszi lehetővé. 

A képzési létszám és kapacitás 

A hallgatói létszám nagyon alacsony. Turizmus-menedzsment mesterszakra teljes 

idejű képzés keretében 2009-2011 között első helyen 4, 8, illetve 3 fő jelentkezett, 

2012-2014 között első helyen senki, így a nappali képzés az akkreditáció óta egy-

szer sem indult el. A részidejű képzésben (levelező) a jelentkezők száma szintén 

alacsony volt, a 2010/11-es tanévben összesen 4 főt vettek fel (1 fő állami finan-

szírozású, 3 fő önköltséges), a 2011/12-es tanévben 0 főt, 2012/13-ban 2 főt (ál-

lami finanszírozásúak), 2013/14-ben 10 főt (9 fő állami finanszírozású, 1 fő ön-

költséges), 2014/15-ben 2 főt (önköltséges). Eddig összesen 1 diplomát adtak ki. 

A hallgatók többnyire a 2. nyelvvizsga hiánya miatt nem szereznek diplomát. 

A tervezett felvételi keret 2012-től 22 fő a nappali tagozatra és 22 fő a levelező 

tagozatra, így a felvettek száma messze a kapacitás alatt van. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A tudásátadás módja a képzés aktuális tantervében meghatározott. Az alapozó 

ismeretek 30 kreditet tesznek ki és csak előadások vannak, a szakmai törzs-

anyag 29 kredit értékű, az ismeretátadás előadások keretében történik meg, a 
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differenciált ismeretek tantárgyaiban, amik 43 kreditet tesznek ki, minimális 

súllyal jelennek meg a gyakorlatok (1 tantárgy esetében). A számonkérés módja 

ezekben a tantárgyakban kollokvium. Ezenkívül a szakdolgozati szeminárium 

és a diplomamunka esetében vannak gyakorlatok, ezekre a tárgyakra a hallga-

tók gyakorlati jegyet kapnak. A kollokvium döntően írásbeli, néhány tárgy ese-

tében szóbeli. 

Értékelés és ellenőrzés 

Az értékelés és ellenőrzés rendszere szabályozásra került. Az elméleti anyag 

számonkérése írásbeli és szóbeli formában történik. 

A szakdolgozati témák kiírásáról a tanszék gondoskodik, a hallgatók a szakdol-

gozati témát egy adott listából választják ki. Amennyiben ettől el szeretnének 

térni, a szakfelelős és az intézetigazgató egyetértésével ez lehetséges. Szakdol-

gozati konzultációt tartanak. A diplomamunkákat évekre visszamenően elekt-

ronikus rendszerben tárolják. A megtekintett dolgozatok alapján a szakdolgo-

zatok értékelése reális. 

A záróvizsga tartalmát és menetét a Záróvizsga Szabályzat tartalmazza. A zá-

róvizsga két részből áll, a diplomamunka megvédéséből és komplex szóbeli 

vizsgából. A záróvizsga bizottság az elnökből, legalább két intézeti oktatóból 

és egy jegyzőből áll. Az elnököt az intézetigazgató kéri fel a Kari Tanács elő-

zetes elfogadása után. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A turizmus-menedzsment mesterszakon a felvettek száma nagyon alacsony, ed-

dig összesen 1 diplomát adtak ki. Nappali tagozaton a képzés eddig nem indult 

el. 

A hallgatói lemorzsolódás fő oka a levelező képzésen a 2. nyelvvizsga hiánya: 

a képzést elvégzik a hallgatók, a szükséges nyelvvizsgát viszont nem szerzik 

meg. 

A tehetséggondozás keretei kiépítettek. Az Illyés Gyula Szakkollégium a 

2011/12-es tanévtől működik a kar intézeteiben tanuló hallgatók részvételével. 

TDK-n turizmus-menedzsment mesterszakos hallgató nem vett részt. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak gazdája a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karán a Gazdaságtu-

dományi és Turisztikai Intézet. A képzési programban az Illyés Gyula Kar és a 

Közgazdaságtudományi Kar együttműködik, az együttműködés 2012-2013 óta 

azonban nem zavartalan. A jövőben a rendszer újjáépítésre kerül, mivel a turiz-

mus-menedzsment mesterképzést a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtu-

dományi Kara, és nem az Illyés Gyula Kar indítja. 
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Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A belső minőségbiztosításra a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gaz-

daságtudományi és Turisztikai Intézetének Szervezeti és Működési Szabályzata 

a mérvadó. Az oktatói kör tekintetében a Teljesítményértékelési Rendszer 

(TÉR) működött, amit pillanatnyilag felfüggesztettek. 

Az egyes szakok minőségének biztosításáért, fejlesztéséért – a kari szabályozás 

értelmében – a szak egyetemi szakfelelőse ( Mellár Tamás DSc egyetemi tanár) 

és a szak kari felelőse ( Huszti Zsolt PhD főiskolai docens), valamint a szakot 

gondozó intézet igazgatója ( Gonda Tibor PhD megbízott intézet igazgató, ad-

junktus) a felelős. 

A mesterszak indítása óta egy alkalommal történt meg a szak tanterveinek, ok-

tatási programjának korrekciója, amit az önértékelés szerint az oktatók és a po-

tenciális felhasználók javaslatai indokoltak. A képzés szerkezeti és tartalmi ré-

szét illetően is változás történt. A Kari Tanács a módosított minta tanterveket 

2010-ben fogadta el. Az első levelező képzés is ebben az évben indult 4 fővel, 

nappali képzés egyáltalán nem indult. Több tárgy megszűnt, ezek tananyagát 

más kötelező tárgyba integrálták. 

Az oktatási-tanulási folyamat minőségének biztosítása elsősorban a tantárgya-

kat oktató kollégák feladata, felelőssége. 

A képzési kimeneteket illetően évente történik meg az oktatók, dolgozók elé-

gedettségének a vizsgálata és a vizsgálatok egyetemi és kari szinten történő ki-

értékelése. 

A Diplomás Pályakövető Rendszer működik. A hallgatók megkérdezése szin-

tén éves szinten történik. A kérdőívet a hallgatók mintegy 20%-a töltötte ki az 

elmúlt év átlagában (nincs mesterszintre lebontott adat, de turizmus-menedzs-

ment levelező mesterképzésen eddig egy hallgató kapott diplomát). 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT főbb megállapításai az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és ve-

szélyek területén megmutatják, hol tudja az intézmény a lehetőségeit kihasz-

nálni, és mely területekre nem tud hatást gyakorolni. A megállapítások túl álta-

lánosak. 

Az Illyés Gyula Kar vezetése rendelkezik fejlesztési elképzelésekkel, amiben a 

turizmus-vendéglátás szak erősítését kívánja elérni, a turizmus-menedzsment 

mesterképzés ugyanakkor elkerül a karról, a Pécsi Tudományegyetem Közgaz-

daságtudományi Kara indítja a jövőben. Ennek a részleteiről nem állnak ren-

delkezésre információk. A veszélyek között jelezték, hogy a karok között meg-

bomlik az eddigi együttműködési rendszer. 
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Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Az alacsony hallgatói létszám miatt az oktatás fenntarthatóságát át kell 

gondolni a meghirdetett képzéseknél, valamint az intézményi marketinget 

megerősíteni szükséges a turizmus-menedzsment szak egyediségét, ver-

senyelőnyét hangsúlyozva a magasabb hallgatói létszám toborzása érde-

kében. 

2. Az oktatói állomány közgazdász és turisztikai szakemberekkel történő 

megerősítése szükséges a mesterképzésben oktatott tárgyak esetében, a 

szakfelelős esetében pedig turisztikai szakember javasolt. 

3. A könyvtárban az aktuális magyar és nemzetközi turisztikai szakirodalom 

bővítését meg kellene valósítani. 

4. A publikációs tevékenység további motiválása, különös tekintettel az elis-

mert nemzetközi szakfolyóiratokban való megjelenésre, a tanszék minden 

munkatársa esetében. Ennek az anyagi feltételeit is ajánlott megteremteni. 

5. A nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére nagyobb hangsúlyt lenne érdemes 

fektetni, ami mind az oktatásra, mind a hallgatók nemzetközi kapcsolataira 

pozitív hatással lehet a turizmus területén. 
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Üzleti szakoktató alapképzési szak 

Budapesti Gazdasági Egyetem 

Kereskedelmi, Vendéglátóipari 

és Idegenforgalmi Kar 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

üzleti szakoktató  
alapképzési szak 

kereskedelmi; vendéglátó  

szakirányok 

 

működő képzés értékelése: 

2008/1/XII. 

(a Budapesti Gazdasági Főiskolán) 

2016/1/VII/3/31. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos,  

magyar nyelvű képzésre,  

 a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

 történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő 
 (monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 a szak tanterve nem felel meg a KKK előírásainak, 

 a tantárgyfelelősök több tantárgy esetén nem vesznek részt a képzésben. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szaklétesítések idején is sokat vitatott alapszak a főiskola Kereskedelmi, 

Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán folyik csak levelező tagozaton két 

szakiránnyal (kereskedelmi, vendéglátó). A szakot eredetileg nappali és leve-

lező tagozatos képzési rendszerre akkreditálták, és korábban indítottak egy nap-

pali tagozatos évfolyamot is. A gyakorlatban hamar kiderült, hogy a szakirá-

nyuknak megfelelő szakmai középfokú végzettség, majd az erre épülő nappali 

üzleti szakoktató alapképzés legalább két éves munkahelyi, gyakorlati tapasz-

talat híján senkit sem tesz alkalmassá szakácsok, cukrászok stb. gyakorlati ok-

tatására. Ezen az elsőként induló nappali évfolyamon csak azok állták meg a 

helyüket, akik a felvételük előtt már néhány évet dolgoztak a szakmában. A 

szakra ma felvételi követelmény a két éves szakmai gyakorlat. 

A 8 féléves képzés ötvözi a szakmai és pedagógiai ismereteket, a módszertani, 
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elméleti és üzleti alapozó kurzusok (76 kredit) követik a más alapszakokon ok-

tatott struktúrát, a pedagógiai modul (34 kredit) kurzusai pedig igyekeznek il-

leszkedni az alapképzés profiljához. Az óraszámok és a kreditértékek a levelező 

tagozaton elvártaknak megfelelően arányosak. A differenciált ismereteket a 

szakirányokon oktatják, mindkét modulban a szakiránynak megfelelő kurzusok 

szerepelnek 64, illetve 65 kredit értékben. Kereskedelmi szakirányon a kurzu-

sok (pl. bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások gazdaságtanába, 

általános és szakáruismeret, kereskedelmi informatika, kereskedelmi logisztika, 

kereskedelmi marketing) kifejezetten a szakmai ismeretek átadását célozzák, de 

igaz ez a vendéglátó szakirányra is (vendéglátási informatika, különleges ételek 

és italok, bevezetés a turizmusba, vendéglátó szakoktatók tanüzemi gyakorlata). 

A félévközi szakmai gyakorlatot a tanítási gyakorlat fedi le (12 kredit), amely 

ezen a képzésen (a levelező tagozati jelleg miatt) a 7. és a 8. félévben egy-egy 

tanítási napon 6-6 óra szakmai óratartást jelent. A képzés mindemellett nem 

követi teljesen a KKK struktúráját, mivel a bemutatott tanterv szerint a képzési 

idő a KKK-ban meghatározott 7 félévvel szemben 8 félév, a 30 kredites össze-

függő szakmai gyakorlat nem szerepel a tantervben, és a szabadon választható 

tárgyak az előírt 10 kredittel szemben csak 9 kreditet képviselnek. A hallgatók 

számára – az összefüggő szakmai gyakorlat nélkül – a KKK-ban meghatározott 

180 kreditnél több nem írható elő! (76+34+64 vagy 65+9=183 vagy 184).  

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Farkas Julianna teljes munkaidőben foglalkoztatott főiskolai ta-

nár, neveléstudományból szerzett PhD fokozatot 2005-ben, oktatói és tudomá-

nyos tevékenysége is pedagógiai területekhez köthető. Az MTMT-ben sajnos 

mindössze 3 tudományos közleménye található, melyek közül egy könyvrész-

let, 2 konferenciatanulmány: publikációs aktivitását szakfelelősként érdemes 

lenne erősíteni. A kereskedelmi szakirány felelőse Kozár László, a vendéglátó 

szakirány felelőse Lugasi Andrea. 

A szakon 34/37 kurzust 50 oktató tanít, akikből 41 tantárgyfelelős. A főiskolai 

docensek száma 20, a főiskolai tanárok közül 10 jelenik meg a leadott anyag-

ban. Az oktatásban mindössze egy AE és három V beosztású oktató vesz részt. 

Az alapozó módszertani és elméleti társadalomtudományi A és B modul tan-

tárgyfelelősei valamennyi alapszakon azonosak, mivel főiskolai szinten egysé-

ges e diszciplínák tartalma. Tudományos minősítésük alapján az oktatói kar 

erős: 43-an minősítettek, 2 egyetemi tanár és 8 egyetemi docens is megjelenik 

a képzésen, akik azonban általában csak tantárgyfelelősök, és nem oktatnak. Itt 

is megjelenik tehát a főiskola általános gyakorlata, amely szerint a tantárgyfe-

lelősök egy része nem vesz részt tantárgya oktatásában. Az intézmény szerint a 

tantárgyfelelősök azért nem vesznek részt minden szakon az oktatásban, mert 

az egyes tantárgyak felelősei intézményi szinten kerültek kijelölésre. Ezért – 
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figyelemmel az intézmény méreteire és a hallgatói létszámra – nem életszerű, 

hogy a tantárgyfelelősök valamennyi oktatási program esetében részt vegyenek 

az érintett stúdiumok oktatásában. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy bár a szak 

és az intézmény megfelelő mechanizmusokkal rendelkezik annak biztosítására, 

hogy az oktatott tananyag tartalma és minősége az oktatás során egységes le-

gyen, szükséges lenne, hogy a tárgyakat ténylegesen oktató személyek között 

legyen legalább egy oktató, aki megfelel a tantárgyfelelősre vonatkozó előírá-

soknak (szakképzettség, tudományos fokozat, foglalkoztatási jogviszony) ab-

ban az esetben, ha a tantárgyfelelős nem oktat. 

A szak indulásakor a szakmai és a pedagógiai-pszichológiai tárgyak többségé-

nek a tantárgyfelelősei között alig voltak tudományos minősítéssel rendelkező 

oktatók, míg mára csak két olyan tantárgy van, amelyet PhD-val ugyan nem, de 

jelentős gyakorlati tapasztalattal rendelkező oktató tanít, bár ebben az esetben 

is meg van jelölve tudományos fokozattal rendelkező oktató, aki viszont nem 

vesz részt a tárgy oktatásában. A tárgyakat ténylegesen oktatók ugyanakkor na-

gyon leterheltek. 

Tudományos háttér 

A szak erősen gyakorlatorientált: szakoktatói képzésen – főleg levelező tago-

zaton – nehéz elvárni a nemzetközi szintű tudományos tevékenységet, így azt 

kell megállapítani, hogy a szak tudományos háttere szegényes. Önálló, markáns 

kutatási projektek nincsenek, a tanszék inkább konferenciák szervezésében 

vesz részt. Ezt a területet a jövőben fejleszteni kell, a minősített oktatóknak 

hosszú távon is célszerű lenne komolyabb publikációs aktivitást produkálni. 

Infrastrukturális feltételek 

A KVIK-n az infrastrukturális feltételek adottak a vizsgált képzéshez. Az intéz-

mény biztosítja a képzés tantermi ellátottságát: 5 előadó, 48 olyan tanterem, 12 

számítógépes labor, 4 nyelvi labor áll a hallgatók rendelkezésére. Az oktatástech-

nikai ellátottság is kiváló, kitűnően felszerelt, fókuszcsoportos vizsgálatok lebo-

nyolítására alkalmas termet is kialakítottak, amely technikai felszereltségénél 

fogva (hang- és képrögzítés; vetítéstechnika stb.) alkalmas marketing-, reklám- és 

piackutatás jellegű feladatok gyakoroltatására, a kvalitatív technikák elsajátíttatá-

sára. A szakmai gyakorlathoz (tanítási gyakorlat) biztosítják a gyakorlati helyeket. 

Az intézményi könyvtár közel 4000 érvényes beiratkozással rendelkezik, kb. 

90.000 kötet és 150 féle folyóirat áll a hallgatók rendelkezésére, a szakkönyv-

állomány tartalmazza a tantárgyi tematikák irodalomjegyzékében felsorolt 

könyveket. Az intézményben olyan korszerű szolgáltatásokat nyújtó informati-

kai hálózat működik, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett formában 

hozzáférhetnek, a szakdolgozatok, diplomamunkák elkészítésének szakmai, 

kutatási, feltételei adottak.  
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A hallgatói ügyintézés jelenleg kari szinten zajlik, az egységes ügyfélszolgálat 

kialakítása folyamatban van. 

Összességében a mindenkori hallgatói létszámnak megfelelő a tantermek, la-

boratóriumok, tanszéki helyiségek elhelyezése, a képzést szolgáló szervezeti, 

hivatali struktúra működtetése, bár a korszerűsítés időszerű.  

A képzési létszám és kapacitás 

A képzési kapacitás 80 fő, a vizsgált időszak első 3 évében 35-41 fő közötti 

volt a felvettek száma. A 2012/13-as és a 2013/14-es tanévekben (a finanszíro-

zás megszűnése után) a szakot nem tudták elindítani. A 2014/15-ös tanévben 

azonban 45 fővel újra indult a képzés, miután az iskolák finanszírozzák a je-

lentkezők költségeit. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A számonkérések között arányosan szerepelnek a gyakorlati jegyek és a kol-

lokviumok, levelező képzés lévén nem igazán látható az önálló feladatok, eset-

tanulmányok szerepe. A kis hallgatói létszám miatt az előadások is gyakorlati-

asak, interaktívak. 

A tananyagfejlesztés főként az oktatási segédletekre irányul, és alig van önálló 

tananyag. A hallgatókkal történt találkozáson ez éles kritikaként jelent meg. 

Levelező képzésen különösen fontos lenne az írott anyag, de az alacsony lét-

számok és a kevés hazai szak miatt nincsenek jól használható szakkönyvek. Az 

alapozó tárgyaknál a turizmus-vendéglátás alapszak anyagait használják, de a 

szakirányoknál már nagyok a hiányosságok. A tanszék igyekszik fejleszteni az 

oktatott anyagokat, de ez a fiatal szak miatt is nagyon nehéz.  

A legtöbb kritika a hallgatók részéről a szakmai gyakorlatokkal kapcsolatban 

merült fel. A pedagógiai gyakorlatokat a főiskola által megjelölt gyakorlóisko-

lában kell teljesíteni. Megalázónak tartják, hogy gyakorló oktatóként tanítási 

gyakorlaton kell részt venniük. („Olyan helyre kell tanítási gyakorlatra járnom, 

ahol az értékelő oktatót korábban én tanítottam”.) További kritikaként merült 

fel, hogy a végzés után csak a szaktárgyak oktatására kapnak jogosultságot, így 

úgy érezték, hogy „nem azt kapták, amit vártak”. Ugyanakkor volt olyan véle-

mény is, hogy kiváló a képzés.  

Értékelés és ellenőrzés 

Az egyes tárgyak félévenkénti megoszlása, azok számonkérési rendszere meg-

felelő. Az értékelés és ellenőrzés általános részét az intézmény Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzata, míg a specifikus részét a tantárgyi követelmények rögzítik.  

A számonkérési formákat a mintatantervek tartalmazzák, a feltételek teljesíté-

sének módját pedig az oktatási szervezeti egységek határozzák meg, amelyet a 
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hallgatói tájékoztatókban közzétesznek. A kritériumtárgyak teljesítését az ok-

tató aláírással igazolja, amely az oklevél megszerzésének feltétele. Az alapozó 

tárgyaknál az írásbeli, a többi tantárgy esetében a kis létszámra tekintettel a 

szóbeli vizsgáztatás jellemző. 

A szakdolgozati témaválasztás során a hallgatók nagyjából fele-fele arányban vá-

lasztják a pedagógiai-pszichológiai, illetve a szakmai témákat. A záróvizsga há-

rom részből áll: a hallgató megvédi szakdolgozatát, majd két szóbeli vizsgát tesz, 

az egyiket a szakmai anyagból, a másikat a megadott pedagógiai témakörökből. 

A záróvizsga-bizottság elnöke külső, a szakképzés területén jártas személy. 

A szakon érdekes újdonság, hogy a kötelező, illetve a szabadon választható iro-

dalmat, szakcikkeket elolvasó és otthon feldolgozó hallgatók a vizsgán jegyze-

teiket használva számolhatnak be, beszélhetik meg a vizsgáztató oktatóval az 

olvasottakat.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A szak iránti jelentkezői érdeklődés az adatok alapján hullámzó. A vizsgált idő-

szak utolsó 2 évében nem is indult el a szak. Az évente kiadott diplomák száma 

hullámzó. Eddig összesen 114 főt vettek fel, és 62 diplomát adtak ki. Az első 

alkalommal mindössze ötöt (a 2009/2010-es tanévben a nyelvvizsga hiánya mi-

att a végzettek 62%-a nem kapott diplomát), a legtöbb diploma kiadására a 

2011/12-es évben került sor (18 fő). A végzettek a jelentés szerint a végzés után 

4-5 évvel szerzik meg nyelvvizsgájukat. 

Már dolgozó levelező tagozatos hallgatóknál nem igazán értékelhető a tehet-

séggondozás. A többségük nem tanul tovább, a hallgatók mintegy 1/3-a viszont 

a közgazdász tanár mesterszakon folytatja a tanulmányait. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak gazdája a szak felelőse, aki egyben a Pedagógiai Intézeti Tanszék veze-

tője is. A főiskolán az alap- és mesterképzési szakok felelőseit – a Tudományos 

Tanács véleményének kikérését követően – a rektor bízza meg az érintett ala-

pozó vagy szakmai intézet vezetőjével egyetértésben. Az alap- és mesterkép-

zési szak felelőse teljes munkaidőben (AT) foglalkoztatott, tudományos foko-

zattal rendelkező egyetemi, főiskolai tanár, egyetemi, főiskolai docens lehet, 

aki a szak legalább egy tantárgyának is felelőse.  

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A BGE minőségügyi tevékenységének irányítási rendszere 2005 óta működik, 

és folyamatosan fejlődik, bővül, ennek is köszönhető, hogy a főiskola 2010-ben 

Felsőoktatási Minőségi Díj elismerésben részesült. A Minőségirányítási Kézi-

könyv tartalmazza az intézmény minőségpolitikáját, a minőséggel kapcsolatos 
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küldetésnyilatkozatát, az éves intézkedési tervek pedig biztosítják annak aktu-

alizálását. A végrehajtást elsősorban a Minőségirányítási és Értékelési Bizott-

ság és a Minőségügyi Iroda koordinálja.  

A főiskola minden évben elvégzi a központi (aktív és végzett hallgatókra vo-

natkozó) felméréseket, a kérdőívek a központi kérdések mellett intézmény-spe-

cifikus kérdéseket is tartalmaznak. A felmérésekről a főiskola saját elemzéseket 

készít a Módszertani Intézeti Tanszék vezetőjének koordinációjával. A DPR 

felmérések eredményeit a főiskola képzései, szolgáltatásai fejlesztéséhez jelen-

tős mértékben felhasználja. A DPR felmérésekben az adott szakra vonatkozó 

szakspecifikus adat nincs, ami nem meglepő, miután ezek a hallgatók többnyire 

már önálló munkahellyel rendelkeznek. A karon dolgozói teljesítményértékelés 

és elégedettségmérés is zajlik. Az oktatók-kutatók teljesítményértékelése intéz-

ményi szinten zajlik, az OMHV kérdőívek papír alapúak, de tervezik az elekt-

ronikus rendszerre való áttérést.  

A MAB határozatra vonatkozóan intézkedés nem történt, mert a határozatban 

kritika nem fogalmazódott meg. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A szak C-SWOT analízise átgondolt, a kari sajátosságok mellett a szakra vonat-

kozó specialitásokat is tartalmaz, összegzi az erősségeket, gyengeségeket, lehe-

tőségeket, veszélyeket, és e tényezők mellé átgondolt stratégiákat is megfogal-

maztak. A szak helyzetét nehezíti a képzés sajátos helyzete: elszigeteltsége a pe-

dagógus szakoktól, ugyanakkor a pedagógus pálya népszerűtlensége. A képzés 

színvonalának fenntartása ellen hat az is, hogy nem minden évben sikerül indí-

tani, bár az analízis erősségként tartja számon a szak hosszú távú fenntarthatóságát.  

A képzési tartalom és az ismeretátadási technikák megújításra szorulnak, 

oktatásmódszertani fejlesztések szükségesek.  

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A szak tantervét a KKK-hoz kell igazítani.  

2. Fontos lenne jelentkezők toborzása, aktívabb kommunikáció, kapcsolatte-

remtés a szakiskolákkal, a felvett hallgatói létszám növelése, gazdaságos-

sági számítások elvégzése 

3. Szükséges a nyelvvizsgák segítése és a lemorzsolódás csökkentése. 

4. A hospitálások, szakmai gyakorlatok rendszerét alaposan át kell gondolni, a 

hallgatói igényekhez kell igazítani. 

5. Fejleszteni kell a tananyagokat: tankönyvek, jegyzetek kidolgozása szükséges. 

6. Erősíteni kell a tudományos hátteret, ösztönözni a tanszéki kollegák publi-

kációs aktivitását. (A kutatási témák koordinálása, markáns kutatóműhelyek 

kialakítása, kutatási eredmények beépítése az oktatásba.) 
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Nyugat-magyarországi Egyetem 

Benedek Elek Pedagógiai Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

üzleti szakoktató  

alapképzési szak 

vendéglátó, kereskedelmi 

specializációk 

szakindítási MAB határozat: 

2009/8/IX/9. 

(az Apáczai Csere János Karon) 

2016/1/VII/3/32. sz. MAB határozat 

NA (NEM AKKREDITÁLT) 

A MAB a képzést nem akkreditálja, 

mert az adott szakon az intézmény 

több éve nem indított képzést, így a 

MAB nem tudja a képzés minőségét 

megítélni. 

A szakindítási véleményezés óta eltelt számottevő idő miatt az új akkreditáció 

megszerzéséhez az aktuális tartalmi, személyi és infrastrukturális feltételek tel-

jes körű értékelésére kitérő új eljárás szükséges, a MAB vonatkozó szakindítási 

útmutatója szerint elkészített és a rektor által a MAB elnökéhez benyújtott be-

advány alapján. 
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Minőségértékelés a szakok országos helyzetéről: 

nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak, 

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak 

A=akkreditált (11) 

AM=monitorvizsgálat (12) 

NA=nem akkreditált (1) 

Intézmény 

/szak 

nemzetközi gazdál-

kodás BA 

nemzetközi gazdaság és 

gazdálkodás MA 

képzés ösz-

szesen 

ANNYE   A 1 

BCE A A 2 

BGE AM   1 

BKF (MET) AM   1 

BME A AM 2 

DE A A 2 

EF AM   1 

ME AM AM 2 

NYME A A 2 

PE A A 2 

SZF AM   1 

SZE  AM 1 

SZIE   A 1 

SZTE   AM 1 

TPF AM   1 

WSUF NA   1 

ZSKF AM AM 2 

17 intézmény 13 11 24 képzés 

A nemzetközi gazdálkodás alapszakon és a nemzetközi gazdaság és gazdálko-

dás mesterszakon a MAB összesen 24 képzést értékelt 17 intézményben. Ezek 

közül 6 intézmény (mind főiskola) csak az alapszakot indította, 4 intézmény 

(mind egyetem) pedig csak a mesterszakot. 

E szakok és a megfelelő KKK-k magyar szakrendszerbe való illeszkedése jó-

nak mondható, és a fenntartásuk több okból indokolt. Talán a legfontosabb ezek 

közül a kedvező elhelyezkedési esély (ezt a legtöbb intézményi értékelés bizo-

nyítja is), emellett lényeges megemlíteni az elméleti és gyakorlati ismeretek sze-

rencsés arányát a két szak előírt tárgystruktúrájában. Ezzel összefüggésben még 

azt is jelezni kell, hogy ez az alap- és mesterszak mintegy hidat képez az elméleti 

közgazdaságtan és az üzleti tudományok, tágabb értelemben pedig a gazdaságtu-

dományok és a nemzetközi kérdésekkel foglalkozó egyéb társadalomtudomá-

nyok vagy oktatási területek (politikatudomány, nemzetközi tanulmányok, Eu-

rópa-tanulmányok) között. A szakoknak stratégiai jelentőséget ad az ország föld-

rajzi elhelyezkedése, geopolitikai és a nemzetközi gazdaságban betöltött szerepe. 
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A képzéseknek az intézményi stratégiákkal való konformitása akkor lenne 

megítélhető, ha valóban ismernénk ezeket a stratégiákat. Az intézmények által 

benyújtott akkreditációs dokumentumokban vannak ugyan ilyen utalások, de 

kérdéses, hogy a szó valódi értelmében léteznek-e az említett intézményi stra-

tégiák. A magyar felsőoktatás jelenlegi helyzetében a fő cél a túlélés, és az 

egyes intézmények ennek rendelik alá a szakok indítását és fenntartását, nem 

pedig tényleges erőforrás-ellátottságuknak és piaci helyzetüknek.  

Sokkal lényegesebb kérdés az intézményi portfólióba való illeszkedés. Általá-

ban megállapítható, hogy az alapszak fenntartása ott gyakoribb, ahol egyébként 

van üzleti képzés is, a mesterszak pedig ott működik jól, ahol az intézménynek 

jelentősebb elméleti közgazdaságtani és módszertani oktatói, illetve tudományos 

bázisa van. Sajnos akad olyan eset a vizsgált 24 képzés között – szinte kizárólag 

alapképzéseknél –, ahol az üzleti képzés sem olyan erős, hogy az alapszak meg-

felelő színvonalú lehetne. A portfólióba való illeszkedés azonban abban az érte-

lemben mindenütt megvan, hogy az adott intézményben működnek más gazda-

sági szakok is. Ha viszont ezt az illeszkedést szigorúbban vesszük, és a portfóliót 

minőségi (kivált oktatói minőségi) szempontból értelmezzük, akkor sajnos szá-

mos esetet találunk, ahol nem nemzetközi gazdálkodás, nemzetközi gazdaság és 

gazdálkodás-orientációjú (vagy ilyen orientációjú, de ezen a szakterületen nem 

elismerhető teljesítményű) oktatók is tárgyfelelősök vagy akár szakfelelősök. Az 

utóbbi állítás némi túlzással úgy tömöríthető, hogy a nagyobb egyetemek és a 

BGE kivételével szinte egyik képzés szakfelelőse sem mutat fel valóban meg-

felelő tudományos teljesítményt. Ezt a tényt a legtöbb esetben jelzik is az érté-

kelő jelentések szerzői, de eléggé megengedően térnek napirendre fölötte. 

A vizsgált 24 esetből 1-nél javasolható az akkreditáció megvonása – egyéb-

ként ez aligha lesz meglepetés az intézmény vezetői számára, akik lényegében 

bezárták a szakot, és visszavonták onnan erőforrásaikat. Ennél az intézménynél 

azonban továbbra is a MAB fokozott figyelme indokolt, mert az általuk benyúj-

tott akkreditációs anyag az egész intézmény tekintetében is igen komoly hiá-

nyosságokra utal.  

Valójában azonban szinte az összes vizsgált képzésben lehetne találni – leg-

alább apró formai – hiányosságot. 

A képzésekről készült jelentések több helyen kifogásolták a KKK-nak való 

megfelelés – olykor jelentős –gyengeségeit. A képzés komoly tartalmi gyenge-

ségét jelentő hiányosság pl., amikor egy tárgyba vonják össze az elméleti és az 

üzleti jellegű nemzetközi pénzügyi tárgyakat, vagy amikor az alapozó makro- és 

mikroökonómiai tárgyak óraszámát szorítják vissza. Van, ahol a nemzetközi szak-

mai profilt regionális jellegűnek tekintik, és emiatt háttérben hagyják az európai 

és globális témaköröket. Nem egy helyen látható, hogy – az oktatói állomány 

szakmai profiljához igazodva – a gazdasági tárgyak egy része helyett politikai 

vagy társadalomtudományi tárgyak szerepelnek. Mindez általában („kidekázva”) 
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még éppen belefér a KKK-ba, de minőségi szempontból feltétlenül aggályos. 

Nem kimondottan KKK-téma, mégis meg kell említeni: számos intézmény úgy 

folytat idegen nyelvű képzést, hogy ennek a nyelvi feltételeit senki sem érté-

kelte. Ez az angol nyelvű programoknál is gond, de különösen súlyos ott, ahol 

francia nyelvű képzést folytatnak, és az oktatói állomány hiányos nyelvtudása 

miatt fokozat nélküli középiskolai tanárok, vagy akár nemzetközi ügyintézők 

tartják az órák egy részét. 

Az oktatás, kutatás személyi feltételeit illető országos összkép eléggé egyér-

telmű. A képzések oktatói korfája a felsőoktatás nagy részéhez hasonlóan torz, 

középen behorpadt. A vezető, kiemelkedő tudományos teljesítményű oktatók 

jó része már a kifutó generációhoz tartozik, a 40-50 év közötti korosztály kép-

viselete pedig meglehetősen gyenge. Országosan és általánosan egyébként ezt 

a gazdaságtudományi MTA doktora címet szerzők kis száma is jelzi. Külön 

érdekes lenne kimutatni, milyen kevesen szerezték meg ezt a tudományos címet 

(vagy akár csak a sokkal kisebb szakmai súlyú habilitációt) az elmúlt 5 évben 

a nemzetközi gazdálkodás, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakterületen. 

Aki megszerezte, az oktat egyetemen is, hiszen a tudományos címe nagy érték 

az akkreditáció szempontjából. 

Így aztán az esetek többségében azt látjuk – ahogy fentebb már utaltunk rá –, 

hogy komolyabb tudományos teljesítmény nélküli, olykor nem is szakirányú 

PhD-val rendelkező oktatók a szakfelelősök. Ha részletesen megnézzük a vizs-

gált képzések felelőseinek a listáját, akkor azt találjuk, hogy aránylag szigorú 

értelemben (de azt azért pl. megengedve, hogy a mesterszak felelőse más, el-

méleti piacszerkezeti és -szabályozási kutatási irányú, de DSc-vel rendelkező, 

igen komoly egyetemi tanár legyen) a 24 képzésnek csaknem felében, 11 he-

lyen nincs meg a szakfelelős elvárt szakmai profilja és/vagy teljesítménye. 

A 40 év alatti generáció már ismét nagyobb számban van jelen a képzések oktatói 

között. Ez azt is jelenthetné, hogy a hosszabb távú utánpótlás nem fog hiányozni. 

Az életrajzok alapos áttekintése azonban fontos kockázati tényezőt jelez: az „in-

bred” PhD fokozattal16 rendelkezők 50% fölötti arányát (természetesen csak az 

egyetemeken, hiszen a fogalom csak náluk értelmezhető). Sajnos a formális dok-

tori iskola-akkreditáció megléte nem fedheti el a tényt, hogy több, nemcsak Bu-

dapesten kívüli magyar egyetem gazdaságtudományi PhD programja messze el-

marad a vezető hazai egyetemek doktori programjainak a minőségétől. A vizsgált 

24 képzés közül mintegy 6 olyan, ahol ez az „in-bred” (beltenyészeti) probléma 

az oktatói állomány tényleges minőségét is befolyásolja. 

                                                 
16 Ez az angol kifejezés azt jelenti, hogy valaki abban az intézményben oktat, ahol a PhD foko-

zatát szerezte. Az Amerikai Egyesült Államokban ezt általában nem is engedik meg, mert jelen-

tős erkölcsi kockázat, ha egy intézmény maga is közreműködhet abban, hogy minél több oktatója 

szerezzen PhD fokozatot. 
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Fel kell tehát hívnunk a figyelmet, hogy a PhD fokozatok megfelelő arányú 

megléte önmagában csak a MAB belső intézményi logikája (hogy tudniillik el-

fogadja azoknak a PhD fokozatoknak a minőségét, amelyek általa akkreditált 

programokból származnak) szerint jelentheti az oktatói állomány szakmai al-

kalmasságának a garanciáját. 

A 70-75 év közötti professzorok jelentős része ezen a szakterületen is teljesen 

alkalmas a minőségi munkára. A vizsgált intézmények közül több magánfőis-

kolán (például a ZSKF-en) látunk erre jó példákat. Egyetemeken sajnos nem, 

hiszen ott 70 év fölött kötelező a nyugállomány, és csak professor emeritusok 

alkalmazhatóak korlátozott fizetéssel és terheléssel. 

Az intézmények infrastruktúrája minden esetben megfelelőnek találtatott. Az 

egyetemek – különösen a nagy egyetemek – esetében az infrastruktúra nemcsak 

jó, hanem általában európai mércével is legalább átlagos. A kisebb főiskoláknál 

a könyvtárak állománya több esetben kifejezetten szegényes, és az oktatási helyi-

ségek befogadóképessége vagy az épületek elhelyezkedése sem a legjobb. Példa 

az utóbbira a Budapesten oktató, de vidéki székhelyű főiskolák működése. 

Mindezeket is figyelembe véve nincs olyan képzési hely a vizsgáltak között, 

ahol az akkreditáció megvonását infrastrukturális problémák miatt kellett volna 

javasolni. 

A hallgatói létszám összességében csökken a nemzetközi gazdálkodás, nem-

zetközi gazdaság és gazdálkodás szakokon, ami több esetben a képzések indí-

tását veszélyezteti, illetve lehetetlenné is tette. A külföld elszívó hatása különö-

sen az osztrák határhoz közeli intézményeknél erős, azért is, mert az ausztriai 

felsőoktatásban nincs tandíj (vagy költségtérítés). Kisebb mértékben az is meg-

figyelhető, hogy a nemzetközi képzések a népszerűségükből is vesztettek bizo-

nyos hallgatói illúziók szertefoszlása miatt. Korábban ilyen illúziók fűződtek 

pl. a bőséges brüsszeli álláslehetőségekhez vagy a multinacionális vállalatok 

tömeges betelepedéséhez Magyarországra. 

A hallgatók komoly nyelvi hiányosságai különösen a vidéki intézményekben 

akadályozzák meg a diplomák megszerzését. Elképzelhető, hogy a nyelvigé-

nyes szakoktól való félelem is szerepet játszott az ilyen szakok elsorvadásában 

egyes kisebb vidéki intézményekben. 

A hallgatói létszám visszaesése több vizsgált intézményben is szinte drámai 

kapacitás-kihasználatlanságot okozott. Nem lenne azonban szerencsés, ha a 

kormányzat további kapacitás- és így finanszírozás csökkentéssel reagálna erre 

a folyamatra, mert ezzel ördögi kört indíthatna el, és a hallgatói költségek nö-

vekedése még jobban csökkentené az érdeklődést ezen szakok iránt. 

Másfelől ebből az is következik, hogy a hallgatói létszámot nem célszerű (sem 

abszolút, sem viszonyszámként) bármilyen intézményi, kari vagy szaki szintű 

teljesítménymutatóként értelmezni. A hallgatói létszám korántsem csupán az 
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oktatás minőségének függvényében alakul17, hanem pénzügyi, telephelyi ténye-

zők és különféle elszívó hatások is szerepet játszanak benne. Van például olyan 

vidéki középváros, ahol évek óta látható: a város kb. országos 8. helyen – tehát 

közvetlenül a „kutatóegyetemek” után – rangsorolt egyetemére sokkal inkább a 

szűkebb régió más településeiről jelentkeznek, a város ugyancsak országos élme-

zőnybe tartozó vezető gimnáziumából viszont Budapestre „szokás” beadni a je-

lentkezéseket. Ez a szociálpszichológiai/szociológiai tényező ugyancsak növeli a 

kapacitásproblémákat az adott egyetemen. 

A számonkérési formák között – legalábbis egyes intézményi értékelések sze-

rint – látszanak egy örvendetes eltolódás kezdeti jelei. Különösen a mesterkép-

zéseken, és különösen a nagyobb egyetemeken (de egyéb intézményekben is) 

kezdik belátni a tesztrendszerű vizsgáztatás hátrányait, és lassacskán előtérbe 

kerülnek a kifejtő („esszéjellegű”) írásbeli, sőt a szóbeli vizsgák is. Ugyancsak 

terjed a prezentációkon és a csoportmunkán alapuló számonkérés. Mindez na-

gyon jó irány, de azt is látni kell, hogy a hallgatói létszámok csökkenése szük-

ségessé, egyben lehetségessé is teszi a tömegoktatásra jellemző számonkérési 

formák visszaszorítását. 

A szakdolgozatok színvonaláról nem sikerült objektív információkat szerezni. 

Egyes szakdolgozatokba betekintve, illetve címlistájukat áttanulmányozva bizo-

nyos általánosabb következtetésekre juthattak a látogató bizottságok. Különösen 

a nagyobb egyetemek mesterszakjain látszik igényesebbnek a témaválasztás (és 

ebben a témavezetők aktívabb közreműködése), míg az alapszakos képzéseken, 

illetve a kisebb főiskolákon elég gyakori, hogy a hallgatók a munkaadójukkal 

szoros kapcsolatban álló szakdolgozati témát választanak. Ilyen lehet például az 

adott cég pénzügyi elemzése vagy piacának, főbb termékeinek analízise.  

A lemorzsolódási, illetve a későbbi diplomaszerzésről tanúskodó adatok egyes 

intézmények szakjain szinte drámaiak (például: MET, Edutus, TPF, ZSKF). Ott 

sem sokkal jobb a helyzet, ahol a látogató bizottságok jelentései erre nem tértek 

ki külön – talán a BCE és valamelyest a DE, az SZTE, a BME és a BGE tekint-

hető kivételnek. Ennek általában a nyelvvizsga – pontosabban, a nemzetközi sza-

kok esetében, a második nyelvvizsga – hiánya az oka, és csak ritkábban a mun-

kahelyi és a felsőoktatási követelmények egyidejű teljesítésének a nehézségei. 

Egyébként a levelező képzés épp ezt az utóbbi gondot hivatott megoldani.  

Az elmaradt nyelvvizsgák miatti lemorzsolódás nemcsak az intézmények-

nek, hanem a hallgatóknak is komoly kárt okoz, és az indokoltnál rosszabb 

színben tünteti fel az egész magyar felsőoktatás eredményességét.  

                                                 
17 Az érzékelt és a tényleges minőség közötti különbség itt is legalább annyira megvan, mint 

bármilyen más piaci vagy nem-piaci termék, illetve szolgáltatás esetében. 
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Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés 

A minőségfejlesztési és -biztosítási folyamat formális követelményeit az összes 

vizsgált képzés esetében nagyrészt vagy mindenben teljesítik. Az oktatói minő-

séget illetően erősen kétséges, hogy azt a felsőoktatási minőségbiztosítás jelen-

legi bürokratikus rendszere megfelelően tudná mérni.  

A DPR rendszer több intézményben jól működik (pl. BCE, BGE, BME, de nem 

kevés más helyen is), és tanulságai erősen megfontolandóak: pl. az, hogy a 

nemzetközi szakokon végzettek kezdő átlagjövedelme is több intézmény eseté-

ben meghaladja a docensi fizetést. Ez két irányba mutató tanulság: 1. ezek a 

szakok igen jó elhelyezkedési lehetőségeket biztosítanak, 2. még a vezető ok-

tatói fizetések is tűrhetetlenül alacsonyak. Így tehát 1. ezeket a szakokat a dip-

lomák piaci értéke alapján feltétlenül indokolt nemcsak fenntartani, hanem fej-

leszteni is; 2. ez a fejlesztés nem lehet sikeres, ha nincs pénz a valóban minőségi 

vezető oktatók megfizetésére. 

A DPR rendszer továbbfejlesztését és elterjesztését mindenesetre feltétlenül 

szorgalmazni kell. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a minőségbiztosítási rendszerekről ren-

delkezésre álló adatok általában megnyugtató képet mutatnak. Ez azonban el-

sősorban formai alapon, és a vizsgált intézmények által szolgáltatott informá-

ciók alapján van így, tartalmilag nem feltétlenül.  

A látogató bizottsági jelentések számos minőségfejlesztési javaslatot fogal-

maztak meg. A legfontosabb közülük az, hogy a nemzetközi szakok fenntartása 

országosan mindenképpen indokolt. Ettől függetlenül egyértelmű túlzás, hogy 

17 intézményben kellett elvégezni az ilyen szakok akkreditációs vizsgálatát, 

hiszen ennyi helyen nem lehetnek meg a képzés tudományos erőforrásai. Ezt a 

számot adminisztratív eszközökkel azonban már nem volna érdemes csökken-

teni, hiszen 3-4 esetben már nem is indulnak ilyen képzések (ezek közül 1 alap-

szak olyan, ahol az akkreditációt a MAB megvonta), és legalább további 4-5 

esetben legalábbis erősen kérdéses, hogy az adott intézmény fenn tudja, fenn 

kívánja-e tartani őket. 

A képzések működtetésével kapcsolatban érdekes stratégiai megoldást válasz-

tott a SZIE, az SZE és az SZTE (valamint a más piacra dolgozó ANNYE). Ők 

csak mesterszakot indítottak abból a feltevésből kiindulva, hogy az alapkép-

zés tartalmilag nem sokban tér el más, elsősorban közgazdasági alapszakokétól. 

Ezzel a feltevéssel csak részben lehet egyetérteni. Ugyanakkor ez gazdaságos 

megoldás, amely szakmailag végül is elfogadható. Nehezebb azonban a mes-

terképzést megfelelő tartalommal megtölteni akkor, ha nagyrészt hiányzik vagy 

a közgazdasági, vagy az üzleti tudományi bemenet (azaz az egyik vagy a másik 

irányú szakmai alapok). 
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A szakok jövőjét illető általános javaslatokon túl számos egyéb stratégiai ész-

revételt és javaslatot fogalmaztak meg. Ezeket az alábbiakban értékeljük. 

Nyelvoktatás: igen gyakori gond, hogy nem tudják kiadni a diplomák akár je-

lentős részét is a két nyelvvizsga hiánya miatt. Nem az akkreditációs folyamat 

szigorításával kellene reagálni erre, hiszen ez nem szakmai kérdés, és a na-

gyobb, több szakot működtető, tőkeerősebb felsőoktatási intézmények köny-

nyebben megtalálják erre a megoldást. A hiba a hallgatók oldalán is lehet, el-

sősorban annyiban, hogy a képzési folyamaton belül másodrendű (és sokáig 

halogatható) ügynek tekintik a nyelvvizsga megszerzését. Nem kevesen akad-

nak olyanok is, akiknek a munkahelye nem kér formális diplomát, hanem meg-

elégszik a tanulmányok elvégzését tanúsító igazolással – ekkor pedig a hallgató 

számára mégsem sürgős a nyelvvizsga. Ez elsősorban az üzleti világra jel-

lemző, ahol – a közszférával ellentétben – nem elsősorban oklevelektől függ a 

hivatali és az anyagi előrelépés.  

Kutatási teljesítmény: több helyen szerepel, hogy a fiatalabb oktatók kutató-

munkáját támogatni kell (anyagilag vagy az óraterhelés csökkentésével), mert 

különben nem sikerül nekik a tudományos előmenetel. Ezt a javaslatot azért 

kellene komolyan venni, mert a megvizsgált intézmények túlnyomó többségé-

ben még a szenior oktatók nagyobb része sem nyújt igazán értékelhető tudomá-

nyos teljesítményt. A szakfelelősöknek kevesebb, mint 20%-a rendelkezik aka-

démiai doktori címmel, és nem egy van közöttük, akinél még az ilyen tekintet-

ben elnéző értékelések is felhívják a figyelmet az igen gyenge, és olykor nem 

is szakirányú publikációs mutatókra. 

Publikációs lehetőségek: a fentiekben valamelyest biztosan közrejátszik a ní-

vós publikációs lehetőségek szűkülése. A vizsgált képzések oktatói gárdájának 

csak a töredéke (az ANNYE, a BCE, a BME, a DE, az SZTE és a PE egyes 

oktatói) mutat fel cikkeket nemzetközileg jegyzett folyóiratokban. A többség-

nek semmilyen igazi nemzetközi publikációja sincs, bár papíron rendelkezik 

ilyenekkel – ezek különféle, formailag lektorált (s többnyire a szűkebb régió 

rendezvényeit összegző) konferenciakötetekben jelentek meg.  

A vezető 4-5 (oktatási intézménytől független) magyar gazdaságtudományi fo-

lyóiratban is csak legföljebb az egyharmaduk tudott publikálni. Mindez azon-

ban nemcsak az oktatók hibája, hanem arra is visszavezethető, hogy a színvo-

nalas külföldi publikációk költségei folyamatosan nőnek, és az igényeknek 

megfelelően gyarapodnak a „ragadozó” folyóiratokban felkínált publikációs le-

hetőségek. Mivel a magyar PhD követelmények között számszerű publikációs 

teljesítmény is szerepel, és ezt egy időben akár csaknem száz doktorjelöltnek is 

teljesítenie kellene, nagyon nagy a nyomás az elérhető folyóiratokon, ez pedig 

az utóbbiak mezőnyének a felhígulását okozza. 

Kormegoszlás: az oktatói gárda elöregedése a legtöbb nemzetközi képzésre jel-

lemző, és ezt súlyosbítja a 40 év körüli generáció kisebb jelenléte a vizsgált 
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képzések oktatói között. Javaslatunk hosszabb távon a tudományos előmenetel 

feljebb érintett fokozott támogatása. 

Vállalati kapcsolatok: ezek fejlesztését a legtöbb jelentés javasolja, és feltét-

lenül szükség is van rá. Hatékony menedzselésükre alig találtunk példát a vizs-

gált képzések között. 
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Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

nemzetközi gazdálkodás 

alapképzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2005/6/X/2/96.  

angol nyelvű képzés MAB határo-

zata: a MAB nem véleményezte 

2016/1/VII/4/5. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar és angol nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

 intézkedési terv 2016. március 31-ig 

 történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás alapszakán a képzés 

nappali tagozaton, 2006 óta magyar nyelven, 2007 óta angol nyelven is folyik. 

A tantervben nincsenek specializációk. A hallgatói visszajelzések arra utaltak, 

hogy a korábban meglévő specializációk (szakirányok) lehetőségeit hiányolják. 

(2005-ben a MAB külgazdasági vállalkozás, európai integráció és világgazda-

sági szakirányokkal akkreditálta a képzést.) Megfontolandó ezek visszaállítása, 

amelyhez a Gazdálkodástudományi Kar és a Közgazdaságtudományi Kar kö-

zött szorosabb együttműködésre, szélesebb körű „átoktatásra” lenne ismét 

szükség. 

Bár a vonatkozó KKK szerint az alapszakon 180 kreditet +30 kredit szakmai 

gyakorlatot kell teljesíteni, a tantervből csak 176 kredit lefedése olvasható ki: 

alapozó ismeretek 66 kreditnyi kötelező és 18 kreditnyi kötelezően választható 

tárgy, amelyből 9 kredit az elméleti-gazdaságtani csoportba, 9 kredit a társada-

lomtudományi csoportba sorolható; a szakmai törzsanyag 83 kreditből áll, eb-

ből 66 kötelező, 17 kötelezően választható; a szabadon választható tárgyakhoz 

9 kreditet allokál a program. 

Az angol nyelvű képzés tanterve megegyezik a magyar nyelvű képzéssel.  

A tanterv – a fenti hiányosságot leszámítva – összhangban van a KKK-val és 

az egyéb jogszabályi előírásokkal, a szakmai összetétel színvonalas képzést 

mutat. 
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Személyi feltételek 

A szakfelelős, Kacsirek László minden tekintetben megfelel a feltételeknek, ok-

tatási, kutatási tevékenysége összhangban van a szakkal. A szakfelelős a magyar 

és az angol nyelvű képzésben azonos. A 42 kötelezően felveendő tantárgyat a ma-

gyar és az angol nyelvű képzésben összesen 106 oktató oktatja. A magyar nyelvű 

képzés tantárgyfelelősei, oktatói minden tekintetben megfelelőek, az oktatói kre-

dit- és óraterhelések teljesítik a feltételeket. A vezető oktatók aránya igen magas. 

A kiugróan magas oktatói kreditterheléseket az intézmény hiánypótlással korri-

gálta, továbbra is vannak azonban olyan tantárgyfelelősök, akik nem vesznek 

részt a szakon folyó képzésben sem előadás tartásával, sem gyakorlat vezetésé-

vel. Az angol nyelvű képzést illetően a hiánypótlást követően sem világos a kép.  

Az angol nyelvű képzésben számos tantárgyfelelősnek nincs tudományos fo-

kozata, vendégoktató, egy tárgy felelőse az angol nyelvű képzésben tanársegéd.  

A szakon oktatók 65%-a minősített, az AT oktatók aránya 88%, az AE és V 

oktatóké 12%.  

Tudományos háttér 

A képzésben szakterületük vezető személyiségei oktatnak, akik folyamatos, 

magas színvonalú publikációs tevékenységet folytatnak. Az oktatás tudomá-

nyos háttere biztosított, ahogyan a szakról történő felsőoktatási továbblépés is.  

A Nemzetközi Gazdálkodási Kutatóközpont, valamint az intézmény doktori is-

kolái a képzés intézményesen szervezett tudományos hátteréhez biztosítékul 

szolgálnak.  

Infrastrukturális feltételek 

Az infrastrukturális feltételek minden igényt kielégítenek, mind a számítástech-

nikai, mind a könyvtári ellátottság tekintetében példaértékűek a hazai felsőok-

tatásban. Hasonló mondható el a hallgatói tanulmányok eredményes elvégzését 

segítő további szolgáltatásokról. Külön kiemelendő a hallgatói szervezetek 

rendkívül magas száma: mintegy 30 diákszervezet működik az intézményben. 

A képzési létszám és kapacitás 

A nemzetközi gazdálkodás alapképzés éves tervezett felvételi keretszáma fo-

lyamatosan emelkedett mind a magyar (2009: 40 fő, 2013: 160 fő), mind az 

angol nyelvű képzésben (2009: 40 fő, 2013: 60 fő). E keretszámokat 2009-

2012-ben jellemzően meghaladta (a magyar nyelvű képzésben: 105%, 187%, 

17%, 77%-kal; az angol nyelvű képzésben 2012-ben 42%-kal) a felvett hallga-

tók száma, mindezt az intézmény képzési kapacitása lehetővé tette.  

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A szakon a tananyagfejlesztés folyamatos és biztosított, megfelel a nemzetközi 

standardoknak. A tantervből, tematikákból megállapíthatóan nagy hangsúlyt 
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fordítanak az elméleti alapok átadása mellett a képzés gyakorlatorientáltságára 

is. Változatos oktatásmódszertani eszközöket alkalmaznak: az órák nem egy-

szerűen ismeretátadást szolgálnak, hanem sok hallgatói prezentáció, önálló té-

mafeldolgozás is gazdagítja az ismeretszerzést.  

Több tantárgy német nyelven is felvehető. 

Értékelés és ellenőrzés 

Az értékelési és ellenőrzési módszerek nem mutatnak számottevő eltérést más 

magyar felsőoktatási intézmények gyakorlatához képest.  

A szakmai gyakorlat szervezése és ellenőrzése a szakon magas színvonalon 

biztosított. A szakdolgozati témaválasztás és a szakdolgozat elkészítése jól sza-

bályozott, ugyanez elmondható a záróvizsgáztatásról is. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A szak igen népszerű, nagyon tehetséges diákok kerülnek be igen magas szám-

ban a szakra: a felvett hallgatók magas „minősége” és a színvonalas oktatói 

munka miatt egyértelműen eredményes a képzés. 2009/10 és 2013/14 között 

590 első éves hallgatót vettek fel a magyar nyelvű képzésre, és 325 diploma 

kiadására került sor. Az angol nyelvű képzésre ugyanezen idő alatt 239 hallga-

tót vettek fel, és 118 diplomát adtak ki. Az angol nyelvű képzés hallgatói lét-

számát nem kívánják két szemináriumi csoport létszámánál nagyobbra növelni.  

Annak ellenére, hogy a diploma kiadásának a feltétele két középfokú nyelv-

vizsga megléte, a kibocsátásban ez az országos jellemzőknél jóval alacsonyabb 

szintű problémát jelent: a hallgatók kb. 13%-a a nem kapott diplomát közvetle-

nül a záróvizsga után a nyelvvizsga hiánya miatt. A hallgatók egy része külföldi 

részképzés vagy – főképp külföldi – szakmai gyakorlat miatt hét félévnél hosz-

szabb idő alatt végzi el a szakot. A bemutatott adatok kb. 20%-os lemorzsolódást 

mutatnak, ám a valóságos lemorzsolódás ennél jóval csekélyebb. Az önköltséges 

hallgatók egy része másodévesen újra felvételizik, hogy állami finanszírozás mel-

lett tanulhasson; más részük abszolvált, de a szakdolgozatát – többnyire kül-

földi munkavégzés vagy tanulmányok következtében – nem nyújtotta be.  

A tehetséggondozás kiemelkedő szinten működik, ennek bizonyítékait jelentik 

a szakkollégiumok, a TDK aktivitás és az OTDK eredmények, a demonstrátori 

tevékenység. Élénk a részvétel a hazai és nemzetközi tanulmányi versenyeken.  

A külföldi részképzés egyik kiemelt lehetősége és programja az Erasmus, de 

más programok is rendelkezésre állnak. A szakfelelős tanácsadással igyekszik 

a hallgatók külföldi tanulmányait segíteni.  

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakfelelőst a kar dékánja kéri fel és nevezi ki. A szakfelelős értékeli a szakon 

folyó oktatás és a kapcsolódó szolgáltatások minőségét, fejlesztési javaslatokat 
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fogalmaz meg a színvonal emelése érdekében. Rendszeresen ellenőrzi a tantár-

gyak tananyag- és szakirodalmi ellátottságát és az oktatói teljesítményt. 

A szak operatív működtetését szakkoordinátorok végzik. 

Az önértékelésben és a helyszíni látogatás során meggyőző volt a szakfelelős 

és a szak menedzseléséért felelős kollégák elkötelezettsége a magas minőségű 

képzés iránt, illetve az erre adott pozitív hallgatói reakciók. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

Az egyetem rendelkezik a modern felsőoktatásban elvárható minőségbiztosítási 

rendszerrel és visszacsatolásokkal, ezt bizonyítja az intézmény magas hazai és 

nemzetközi elismertsége, szervezeti tagságai.  

Az egyetem minőségügyi tevékenységét az Egyetemi Minőségügyi Koordiná-

ciós Bizottság koordinálja. Az egyetemi szintű vizsgálatok, felmérések lebo-

nyolításáért az egyetemi Minőségügyi Iroda felel. A kari szintű feladatokat a 

kari minőségügyi koordinációs bizottságok végzik. A minőségügyi folyamatok 

rendszerét a Minőségügyi Kézikönyv szabályozza.  

A nemzetközi gazdálkodás alapképzésben működik a hallgatói véleményezési 

rendszer, az angol nyelvű képzésben célirányos, papír alapon kitöltött kérdőívet 

is használnak. Az oktatási-tanulási folyamatot többek között munkahelyi veze-

tői visszajelzésekkel is monitorozzák.  

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A helyszíni látogatás közvetlen tapasztalatai megerősítették a szakról készített 

C-SWOT analízis elemeit az eredmények, a gyengeségek és a fenyegetettség 

oldaláról is. A tapasztalatok rövid összefoglalása: többszörös túljelentkezés, 

növekvő hallgatói létszám, szűkös anyagi keretek, bizonytalan szervezeti struk-

túra, oktatói túlterheltség. Az, hogy a 2006 óta folyó képzésre évről évre négy-

ötszörös túljelentkezés tapasztalható, jól mutatja az oktatás minőségét és ennek 

piaci elismertségét. A szűkös keretek és az nem múló hallgatói érdeklődés 

olyan feszültséget eredményez, amelynek indokolt lenne mielőbbi feloldása.  

A gyengeségek között első helyen említik a szűkös oktatói létszámot és az eb-

ből fakadó súlyos leterheltséget. Arra sincs mód, hogy bővítsék a szakspecifi-

kus választható tárgyak számát, mert szűkös pénzügyi lehetőségeik nem bizto-

sítják nagyobb számú külső oktató bekapcsolását.  

Az oktatói túlterheltséggel és az ebből fakadó rugalmatlansággal függ össze az 

is, hogy kevés vállalati kapcsolattal és kevés nemzetközi kapcsolattal rendelke-

zik a szak. Az oktatók szakmai és nyelvi felkészültsége lehetőséget teremt 

mindkét probléma mérséklésére.  
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Megítélésük szerint az intézmény többi szakjához viszonyítva kevesebb a ku-

tatási és publikációs tevékenység. Habár alapszakról van szó, és nem mester-

szakról, fontos lenne kutatási projekteket nagyobb számban megszerezni, hi-

szen a szak elsősorban vállalati munkára készít fel, a Gazdálkodástudományi 

Kar keretein belül működik. Ez a profil biztosíthatná, hogy a cégekkel kialakí-

tott együttműködés hozzásegítsen kutatási projektek megszerzéséhez. A legte-

hetségesebb hallgatókat foglalkoztatni lehetne ezekben a projektmunkákban. 

A feltárt gyengeségek elsősorban forráshiánnyal magyarázhatóak. Emellett a 

szervezeti anomáliákat is fel kell oldani: nincs olyan szervezeti egység, tanszék, 

amely a képzést a szakspecifikus diszciplinák lefedésével gondozná. A szak 

eredményei és a nem lankadó hallgatói érdeklődés középtávon akkor tarthatók 

fenn, ha ez a szervezeti feszültség megoldást nyer. Külön figyelmet érdemel a 

gyengeségek között az adminisztratív állományban és tevékenységben tartósan 

jelen lévő hiányosság. Ha sikerülne megoldani a tanszékké válást, jobb lehető-

ségek adódnának az adminisztratív állomány számának és minőségének javítá-

sára. Az adminisztratív munka javítása elősegíthetné, hogy az alumni rendszer-

ben rejlő lehetőségeket jobban ki lehessen használni.  

A fenyegetettség a nemzetközi és hazai verseny éleződéséből fakad. Az erő-

södő versenyt középtávon feltehetően csak akkor tudja sikerrel állni ez a szak, 

ha a BCE által kínált lehetőségek is versenyképesek. A budapesti felsőoktatás-

ban is ritka az a szakkollégiumi rendszer, amivel rendelkeznek. Az oktatás szín-

vonala és a hallgatók „közérzete” mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy más ha-

sonló oktatási intézményekkel összehasonlítva többen készítenek TDK-dolgo-

zatot, és nagyobb arányban nyernek el első helyet.  

A fenyegetések között felhívják a figyelmet arra, hogy a nagy hallgatói létszám 

a tömegképzés hátrányainak előtérbe kerülésével járhat. Ez különösen így van, 

ha az oktatói kapacitás nem nő a hallgatói létszám növekedésével.  

Megítélésük szerint az angol nyelvű képzésben kevés az anyanyelvű oktató. Ha 

az oktatói leterheltség néhány új kolléga felvételével enyhülne, a nemzetközi 

kapcsolatokra is erőteljesebben lehetne koncentrálni. Ezzel pedig az anyanyelvi 

oktatás aránya is növelhető lenne.  

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Szükséges a képzés személyi feltételeit közelíteni a MAB elvárásaihoz. 

2. A szak működéséhez szükséges szervezeti és financiális feltételek megte-

remtése. 

3. A szak vállalati, nemzetközi kapcsolatainak bővítése.  

4. A hallgatói visszajelzések alapján a specializációk „visszavezetése”, 

nyelvi sávok órarendbeli biztosítása. 

5. A minőségbiztosítási rendszer kiterjesztése a MAB és egyéb jogszabályok 

előírásainak történő folyamatos megfelelés biztosítása érdekében.   
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Budapesti Gazdasági Egyetem 

Külkereskedelmi Kar (KKK) 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

nemzetközi gazdálkodás  

alapképzési szak 

(magyar, angol, francia nyelven) 

külgazdasági vállalkozás; gaz-

daságdiplomácia; gazdasági-üz-

leti szakfordító; nemzetközi üz-

leti kommunikáció; szállítmá-

nyozás-logisztika specializációk 
 

működő képzés értékelése: 

2008/1/XII. 

(a Budapesti Gazdasági Főiskolán) 

2016/1//VII/4/6. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar, angol, német és francia nyelvű 

képzésre a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

 történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő  
(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 a tantárgyfelelősök több tantárgy esetén nem vesznek részt a képzésben, 

 több esetben a tantárgyfelelős vendégoktató18, 

 az idegen nyelvű képzés személyi feltételei problematikusak. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A nemzetközi gazdálkodás alapszakon a képzés nappali tagozaton, magyar, an-

gol és francia nyelven folyik. Az önértékelésben említett német nyelvű külgaz-

dasági vállalkozás specializáción nincs képzés, így arra az önértékelés nem ter-

jed ki. A szakon részidejű képzés is folyik, ahol az adatlapon szereplő kontakt-

órák száma (608 óra) nem éri el a jogszabályban meghatározott mértéket, amely 

a teljes idejű képzés óraszámának 30-50%-át írja elő. Ez az arány a vizsgált 

szak részidejű képzése esetében 25,98%-os, ami a korrekció szükségességét 

jelzi. A jelenlegi tanterv nagy erőssége, hogy a hallgatók számára számos spe-

cializációs lehetőséget kínál (öt specializáció a nappali tagozaton). Levelező 

                                                 
18 A jelentés elkészülte után jelezte az intézmény, hogy a vendégoktatók AT és AE foglalkozta-

tottá váltak. 
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tagozaton három (gazdaságdiplomácia nemzetközi üzleti kommunikáció; szál-

lítmányozás-logisztika), az angol és a francia nyelvű képzésen egy (külgazda-

sági vállalkozás) specializációt kínálnak fel.  

A képzés összességében gyakorlatorientált „külkeres” business jellegű képzést 

mutat, annak minden erényével együtt. Különösen erős a nyelv-, szaknyelvok-

tatás. A hallgatói visszajelzések ugyanakkor még gyakorlatiasabb oktatást igé-

nyelnének. 

Az alapozó ismeretek oktatására a KKK-ban előírtakkal (80-90 kredit) szemben 

79 kredit tartalommal kerül sor. Az önértékelésből látszik, hogy jelen vannak a 

társadalomtudományi alapismeretek (10-20 kredit a KKK-ban), azonban ezek 

az anyagban nem különülnek el. Talán szerencsésebb lett volna a képzés bemu-

tatása során a KKK szerkezetét követni. A specializációkhoz 31 kreditet ren-

delnek (a KKK legalább 27-et ír elő), amely a közös modullal (59 kredit) együtt 

alkotja a szakmai törzsanyagot. A francia nyelvű képzés kreditértékei ettől el-

térőek, mert a francia nyelven végző hallgatók francia diplomát is kapnak, a 

magyar diploma kiadásához azonban ebben az esetben sem lehet a KKK-ban 

előírtnál több kreditet követelni. A szabadon választható tárgyak 11 kreditet 

képviselnek, ezeket az intézmény a kötelezően választhatóakhoz hasonlóan 

modulokba rendezi. 

Összességében a tanterv magas színvonalon teljesíti az elvárásokat. Megjegy-

zendő azonban, hogy a 2 kredit értékű tárgyak nagy száma a tanterv bizonyos 

mértékű elaprózottságára utal, azok – ahogy a látogatás során kiderült – egy-

fajta „hagyományként” maradtak a tantervben. E tárgyakat, ahol szakmailag 

lehetséges, a fragmentáltság csökkentése érdekében célszerű összevonni. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, egyben a külgazdasági vállalkozás specializáció felelőse, Majo-

ros Pál minden tekintetben megfelel a feltételeknek, teljes munkaidőben foglal-

koztatott főiskolai tanár, oktatási, kutatási tevékenysége összhangban van a 

szakterülettel, annak országosan elismert művelője.  A szakfelelős a magyar, 

az angol és a francia nyelvű képzésben azonos. Angol nyelvtudása a személyi 

adatlapból egyértelmű, a francia nyelv esetében ez a dokumentumok alapján 

nem világos. A szakon 8, az intézményben 33 kredit értékű tárgy felelőse, in-

tézményi óraterhelése viszonylag magas (15óra/hét). A szállítmányozás-logisz-

tika specializáció felelőse Horváth Annamária, a gazdaságdiplomácia speciali-

záció felelőse Nyusztay László, a nemzetközi üzleti kommunikáció specializáció 

felelőse Kolláth Katalin, a gazdasági-üzleti szakfordító és tolmács specializáció 

felelőse Válóczi Marianna.  

A szakon 109 oktató van, közülük 71 tantárgyfelelős. A beadott önértékelésben 

leírtak alapján a személyi feltételek a MAB előírásaihoz képest több tekintetben 
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problematikusak. A tantárgyfelelősök többsége nem vesz részt tantárgya okta-

tásában vagy az idegen nyelvű képzésben a tantárgy oktatásában, négy tantárgy 

(nemzetközi és EU-jog; logisztikai szolgáltatók; közlekedési infrastruktúra; 

fenntarthatóság és logisztika) esetében a tárgyfelelős vendégoktató. 

Az intézmény szerint a tantárgyfelelősök azért nem vesznek részt minden sza-

kon az oktatásban, mert az egyes tantárgyak felelősei intézményi szinten kerül-

tek kijelölésre. Ezért – figyelemmel az intézmény méreteire és a hallgatói lét-

számra – nem életszerű, hogy a tantárgyfelelősök valamennyi oktatási program 

esetében részt vegyenek az érintett stúdiumok oktatásában. Bár a szak és az 

intézmény megfelelő mechanizmusokkal rendelkezik annak biztosítására, hogy 

az oktatott tananyag tartalma és minősége az oktatás során egységes legyen, 

szükséges lenne, hogy a tárgyakat ténylegesen oktató személyek között legyen 

legalább egy oktató, aki megfelel a tantárgyfelelősre vonatkozó előírásoknak 

(szakképzettség, tudományos fokozat, foglalkoztatási jogviszony) abban az 

esetben, ha a tantárgyfelelős nem oktat. 

Szintén problémát jelent az idegen nyelven oktatott tárgyak esetében az oktatói 

összetétel, különösen a francia nyelvű oktatás esetében. Ha az idegen nyelvű 

oktatási programok feltételeinek akkreditációs megfelelését vizsgálnánk, nagy-

számú tárgy esetében kellene negatív eredményt jeleznünk. Az idegen nyelvű 

oktatásra a magyar nyelvű akkreditáció alapján kerül sor, ez a jelenlegi jogér-

telmezés szerint teljes mértékben jogszerű. Ha azonban az előírt követelménye-

ket külön az idegen nyelvű képzés esetében is érvényesítenénk, vizsgálatunk 

szerint 8 tantárgy esetében az angol és francia képzésben egyaránt, további 9 

tárgy esetében az angol nyelvű képzésben, míg további 20 (!) tantárgy esetében 

a francia nyelvű képzésben hiányoznának e feltételek (szakképzettség, tudomá-

nyos minősítettség, megfelelő foglalkoztatási jogviszony). Sok esetben ugyanis 

középiskolai tanári vagy más, nem közgazdasági végzettséggel, tudományos 

fokozat nélkül, esetleg vendégoktatóként oktatják az adott tárgyat. 

Az oktatók minősítettsége megfelelő arányú, a 109 oktatóból 75-nek van tudomá-

nyos fokozata, óraterhelésük a nagy létszámra tekintettel nem magas. A korfából 

hiányozni látszik a legifjabb generáció, ami felveti a megfelelő utánpótlás kérdé-

sét, főként az 1950-1959 között született oktatók magas számának fényében. 

Tudományos háttér 

A szakon folyó oktatás tudományos háttere biztosított, ahogyan a szakról történő 

felsőoktatási továbblépés is. A BGE Kutatóközpontja is kedvező hátteret nyújt. 

Az intézmény oktatói szakterületük ismert személyiségei, folyamatos publiká-

ciós tevékenységet folytatnak. A nemzetközi kapcsolatok elismerésre méltóak. 

Infrastrukturális feltételek 

A BGE Külkereskedelmi Karán az infrastrukturális feltételek minden igényt 
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kielégítenek, mind a számítástechnikai, mind a könyvtári ellátottság tekinteté-

ben. Hasonló mondható el a hallgatói tanulmányok eredményes elvégzését se-

gítő további szolgáltatásokról. 

A képzési létszám és kapacitás 

A képzési létszám és kapacitás azt mutatja, hogy a szak igen népszerű, az or-

szág igen tehetséges diákjai kerülnek be magas számban a szakra. A felvettek 

száma a legutolsó tanév kivételével megközelítette vagy meghaladta a tervezett 

felvételi létszámot. Az intézmény az összkapacitás tekintetében szinte teljes ki-

használtságon működik. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A szakon a tananyagfejlesztés folyamatos és biztosított, megfelel a nemzetközi 

standardoknak. Az intézmény a tantervekből, tematikákból megállapíthatóan 

nagy hangsúlyt fordít az elméleti alapok átadása mellett a gyakorlatorientált 

képzésre is. A szakmai gyakorlatot külföldi és belföldi vállalatoknál, intézmé-

nyeknél is el lehet végezni. A hallgatók általában maguk szereznek gyakorló-

helyet, de a kar is tud ajánlani, levelező képzésben a saját munkahelyet is elfo-

gadják, ha a profilja megfelel a szaknak. 

Értékelés és ellenőrzés 

Az értékelési és ellenőrzési módszerek nem mutatnak számottevő eltérést más 

magyar felsőoktatási intézmények gyakorlatához képest. A gazdaságtudományi 

képzési területen általános probléma itt is visszatükröződik, a bolognai rendszer 

eredményeként nagyon magas a szakon oktatott tárgyak száma. A szakmai gya-

korlatok szervezése és ellenőrzése a szakon magas színvonalon biztosított. A 

szakdolgozati témaválasztás és a szakdolgozat elkészítése jól szabályozott, 

ugyanez elmondható a záróvizsgáztatásról is. A szakmai gyakorlat végén a hall-

gató beszámolót ír, a gyakorlati hely pedig igazolást és értékelést állít ki. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A képzés a felvett hallgatók magas „minősége” és a színvonalas oktatói munka 

miatt egyértelműen eredményes. Az elmúlt öt évben átlagosan 517 főt vettek 

fel, az évente kiadott diplomák száma átlagosan 260, ami arra utal, hogy a hall-

gatók jelentős része lemorzsolódik.  

Annak ellenére, hogy a szaknyelvi oktatás az intézmény erősségének látszik, a 

szak „nyelvigényessége” elsőre nem teljesíthető kritériumot jelent a hallgatók 

igen magas arányának, néhol elérve a 70% körüli értéket is. A magyar nyelvű 

képzésben 50% körül mozog azok aránya, akik nyelvvizsga hiánya miatt nem 

kapnak diplomát. Évente 50-100 hallgató a nyelvvizsga-feltételek teljesítését 

követően (nem a záróvizsga évében) veszi át diplomáját. 
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A tehetséggondozás magas szinten működik, ennek bizonyítékait jelentik a 

TDK aktivitás és az OTDK eredmények. A képzésben biztosított a tantárgyak 

idegen nyelven történő felvételének lehetősége. A szakos hallgatók nemzetközi 

mobilitására csak utal az anyag, arról konkrét adatokkal nem szolgál. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakfelelős a szak gazdája, feladatait, hatáskörét az intézményi SZMSZ szabá-

lyozza, koordinálja és szervezi a szak működését és az oktatók munkáját, képvi-

seli a szakot, kapcsolatot tart a többi szak felelősével és az intézmény vezetésével. 

Az önértékelés és a helyszíni vizsgálat alapján az a benyomás alakult ki, hogy 

e magas színvonalú képzésnek elsősorban szűk, a szakfelelős köré csoportosuló 

szakemberekből álló csapat a gazdája. A rendszer erősen decentralizált, ebből 

adódik az oktatói kör, de főként a hallgatók „külkeres” és nem „BGF-es” identi-

tása. E tekintetben az integráció látványos eredményeket nem hozott, a kiváló 

központi menedzsment forrásteremtéssel segíti az egyes szakok, karok munkáját. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A minőségbiztosítási rendszer kettős képet mutat. A főiskola rendelkezik a mo-

dern felsőoktatásban elvárható minőségbiztosítási rendszerrel és visszacsatolá-

sokkal, ezt bizonyítják az intézmény magas hazai és nemzetközi elismertsége, 

szervezeti tagságai. Éppen ezért sajnálatos, hogy az önértékelés készítése során 

nem derült fény arra, hogy a beadott anyag egyes pontjai – a jelentős humán 

kapacitás ellenére – a MAB előírásai tekintetében problematikusak. 

A DPR-t a főiskola 2011-ben vezette be egy TÁMOP projekt keretében. Min-

den évben elkészítik az ezzel kapcsolatos felméréseket, rendszeresen kiértéke-

lik a DPR eredményeket, a fő eredmények megtalálhatók a főiskola honlapján. 

A 2013-ban végzett hallgatók 60%-a már a diploma megszerzésekor is rendel-

kezett munkahellyel, és a diploma megszerzését követő három hónapon belül 

szinte mindenki el tud helyezkedni. A hallgatók több mint 80%-a a szakmájá-

ban helyezkedik el. 

Az önértékelés és a helyszíni látogatás során meggyőző volt a szakfelelős és a 

szak menedzseléséért felelős kollégák a képzés iránti magas minőségű elköte-

lezettsége, illetve az erre adott pozitív hallgatói reakciók. A szak hallgatóival 

való találkozás is megerősítette a fenti értékelést.  

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A szakról készített C-SWOT analízis jól tükrözi az eredmények, a gyengeségek 

és a fenyegetettség oldaláról is a MAB közvetlen tapasztalatait. Gyakorlatias az 
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oktatás, magas a nyelvoktatás szintje, ugyanakkor a nyelvvizsga hiányában dip-

lomát nem szerző hallgatók aránya nagyon magas. Erősség a sok specializáció, 

gyengeség a tantárgyi struktúra szétaprózottsága. Az angol és különösen a fran-

cia nyelvű képzés személyi feltételei – mint a fentiekben már jeleztük – több 

tekintetben problematikusak. 

Összefoglalóan megállapítható: az ország egyik vezető gazdasági felsőoktatási 

intézményének igen népszerű és magas szinten gondozott szakjáról van szó, 

amely vonzó szakmai műhely. A tervezett duális képzés jó lehetőség. Fontos 

feladat ugyanakkor az oktatói-kutatói utánpótlás biztosítása.  

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Levelező tagozaton a kontaktórákat fel kell emelni a törvény által előírt 

szintre. 

2. A tanterv elaprózottságát érdemes lenne csökkenteni. 

3. Vendégoktató nem lehet tantárgyfelelős. 

4. A tantárgyfelelősök vegyenek részt az általuk gondozott tárgyak oktatásá-

ban. 

5. Az idegen nyelvű képzés oktatói a magas szintű nyelvtudás mellett rendel-

kezzenek szakmai végzettséggel és/vagy szakmai tudományos fokozattal. 

6. A szak fokozatosan bővülő nemzetköziesedésének fenntartása, további 

fejlesztése indokolt. 

7. Javasolt a minőségbiztosítási rendszer megerősítése és kiterjesztése a 

MAB és egyéb jogszabályok előírásainak történő folyamatos megfelelés 

biztosítása érdekében. 

8. Az oktatói-kutatói utánpótlás biztosítására további jelentős erőfeszítések 

szükségesek. 

9. A lemorzsolódás csökkentése érdekében további intézkedések szükségesek. 

10. A „BGF-es” imázs erősítése, az integráció előnyeinek minden érintettre 

történő kiterjesztése javasolt. 
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Gazdasági Kar 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

nemzetközi gazdálkodás  

alapképzési szak 
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szakindítási MAB határozat: 

2005/6/X/2/94. 

(a Budapesti Kommunikációs és 

Üzleti Főiskolán) 

angol19 nyelvű képzés MAB hatá-

rozata: a MAB nem véleményezte 

2016/1/VII/4/7. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

 a megjelölt hiányosságokra reagáló 

 intézkedési terv 2016. március 31-ig 

 történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő  

(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 A képzés tudományos háttere erősítendő, a szakfelelős esetében is. 

 Összhangba kell hozni a tantárgyak megnevezését és szakmai tartalmát, a 

KKK-nak megfelelően. A szakirodalmak rendszeres frissítéséről nem le-

hetett meggyőződni. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szakon teljes idejű nappali képzés folyik magyar nyelven, a specializáció 

tantárgyait angolul tanítják. A tanterv, az előírt tanulmányi területek és isme-

retkörök összhangban vannak a KKK-ban előírtakkal, ám mind a szakmai 

törzsanyag, mind a specializáció számos tantárgyának megnevezése és a szak-

mai tartalma eltér: a megnevezés jellemzően általános menedzsmentre utal, ese-

tenként a tartalom is. 

Az elmélet és a gyakorlat aránya megfelel a KKK-ban felsorolt követelmények-

nek. A főbb tanulmányi területek az előírt kredittartományban vannak. A tan-

tárgyak egymásra épülnek, koherens egészet alkotva lehetővé teszik a képzési 

                                                 
19 Az angol nyelvű képzés 2014 szeptemberében indult. Tekintettel arra, hogy még nincsenek 

végzett diákok, a jelen értékelés nem érinti az angol nyelvű képzést. 
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célok elérését, az általános és szakmai kompetenciák megszerzését. 

A tananyag és a szakirodalom szakmailag megfelelő és általánosságban korsze-

rűnek tekinthető, néhány tantárgyhoz tartozó szakirodalom azonban frissítésre 

szorul (pl. a globalizáció és világgazdasági régiók; EU szakpolitikák tantárgyak 

esetében). 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Rada Péter20 és a specializációfelelős, Kiss Ferenc PhD fokozat-

tal rendelkezik. A szakfelelős eddigi oktatói és kutatói tevékenységében kez-

detben a politikai megközelítés dominált, az utóbbi években viszont a gazdaság 

kapott nagyobb hangsúlyt. Hamarosan könyve jelenik meg. Mind a szakfelelős, 

mind a specializációfelelős szakmai és formai megfelelősége rendben van. 

A képzés 38 tantárgyát összesen 50 oktató oktatja, közülük 20 tantárgyfelelős. 

25 oktató rendelkezik PhD, 2 oktató CSc fokozattal. A szakon 6 főiskolai tanár, 

3 egyetemi docens, 18 főiskolai docens, 5 adjunktus, 2 tanársegéd és 6 „egyéb” 

besorolású kolléga oktat, akik közül a munkaviszony típusa alapján 40 fő AT, 

7 AE és 3 V besorolású. A teljes oktatói kör kompetenciája általánosságban 

megfelelő, beleértve az angol nyelvtudást is. Az oktatók átlagos óraterhelése 

szintén összhangban van az előírásokkal. Az óraterhelés és a kreditszám éves 

átlagban megfelel a jogszabályoknak. 

Az oktatói korfa megfelelő, az oktatók kétharmada 1970 után született. Kicsi a 

fluktuáció. A főállású oktatói pozíciókra történő toborzás és kiválasztás az in-

tézetvezetők és a humánerőforrás-menedzser együttes feladata. Az alkalmazást 

többlépcsős kiválasztási folyamat előzi meg, a kiválasztás során a szakmai, tu-

dományos megfelelőséget, a funkcionális és viselkedésbeli kompetenciákat ér-

tékelik, melyeket a Minőségirányítási Kézikönyv részletesen tartalmaz. 

Tudományos háttér 

A főiskola kulcsfontosságú kérdésnek tartja a megfelelő tudományos háttér 

szervezését és biztosítását, és több dimenzió mentén támogatja az oktatókat a 

kutatásokban való részvételre. A támogatás egyrészt financiális jellegű, hiszen 

a fenntartó támogatja a kutatások megvalósítását, illetve a kutatók nemzetközi 

konferenciákon való aktív részvételét. A támogatás másrészt szervezési jellegű, 

mivel a főiskolán működő Európai Pályázati Központ támogatja és koordinálja 

a sikeresen pályázó oktatók kutatásaival kapcsolatos adminisztratív ügyeket. 

Az oktatók tudományos kutatásainak nagy része a főiskola szoros vállalati kap-

csolatrendszerébe tartozó intézmények megrendelései alapján születik. Ezek az 

alkalmazott kutatások egyrészt biztosítják azt, hogy a kutatások releváns, idő-

szerű kérdéseket vizsgálnak, melyek eredményeit visszaforgatva az oktatásba 

                                                 
20 A jelentés elkészülte után jelezte az intézmény, hogy 2015. szeptemberétől új szakfelelőst ne-

veztek meg. 
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lehetővé válik, hogy a diákok valós példákat és aktuális problémákat elemez-

zenek és ismerjenek meg. Másrészt a főiskola ezen kutatások által tovább erő-

sítheti a vállalati kapcsolatait, amelyek révén több és mind jobb minőségű szak-

mai gyakorlatot és duális képzést szervezhet. 

Az oktatók kutatási eredményeiket a főiskola által rendszeresen szervezett tudo-

mányos konferenciákon, nemzetközi konferenciákon, a főiskolán kiadott Kom-

munikáció, Média, Gazdaság című folyóiratban, az ugyancsak a főiskolán meg-

jelentett Annales című évkönyvben és más szakmai folyóiratokban publikálják. 

A főiskola lehetőséget biztosít a hallgatók számára is, hogy a főiskolán zajló 

kutatásokba bekapcsolódjanak. Emellett rövid távú külföldi csereprogramokat 

szerveznek, valamint rendszeres szakmai továbbképzést kínál számukra a Bu-

dapesti Corvinus Egyetemen végzett nemzetközi tanulmányok szakos hallgatók 

által alapított Corvinus Külügyi és Kulturális Egyesület. 

Infrastrukturális feltételek 

A szakon folyó képzés általános és speciális infrastruktúrája megfelelő, újszerű, 

folyamatosan fejlesztett. A tantermek és előadótermek illeszkednek az alapsza-

kon oktatott tantárgyak oktatásának feltételeihez. A legmodernebb oktatás-

módszertani technika egyes elemei is megtalálhatóak a tantermekben. A számí-

tástechnikai és oktatástechnikai ellátottság átlagon felüli. A speciális CooSpace 

program és a tervezett Ustream platform európai szintű szolgáltatás. A könyv-

tári ellátottság a főiskola két önálló könyvtárában a szakmai elvárásoknak ele-

get tesz. A szakirodalom és jegyzetek a diákok rendelkezésére állnak, az előírt 

kötelező és ajánlott tananyagok évente aktualizálásra kerülnek, a könyvtár 

könyvállománya rendszeresen felülvizsgálatra kerül. A központi könyvtár átla-

gos éves gyarapodása 1200 kötet. A szakkönyvek 75%-a 2000 után jelent meg. 

A könyvtárban jelenleg 3400 idegen nyelvű szakkönyv található. A főiskola 

rendelkezik digitális könyvekkel és e-jegyzetekkel, melyekhez a diákok egy 

egyszeri összeg befizetése után a teljes képzés ideje alatt hozzáférnek. A diá-

koknak hozzáférésük van továbbá az EBSCO adatbázisához, valamint számos 

nemzetközi gazdaságtan témában írt külföldi szakfolyóirathoz elektronikus for-

mában. Az infrastruktúra tervezése és fejlesztése során a főiskola figyel a kül-

földi hallgatók elvárásaira és szükségleteire, az esélyegyenlőség biztosítására, 

továbbá a minőség megtartására és emelésére. 

A főiskolának több mint ötszáz gyakorlati képzést biztosító intézménnyel van 

jelenleg szerződése, ami a nemzetközi gazdálkodás alapszak diákjai számára 

széles körű lehetőségeket biztosít. Stratégiailag kiemelt szerződése van a főis-

kolának a TATA Consultancy Services-el, és hasonló szerződést terveznek alá-

írni az Exxon-nal is, mely intézmények elsősorban a nemzetközi gazdálkodás 

alapszak diákjai számára kínálnak gyakorlati képzési lehetőségeket. 
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A képzési létszám és kapacitás 

A nemzetközi gazdálkodás alapszakon a maximális felvételi irányszámot évente 

80 főben határozták meg az indított magyar nyelvű, nappali típusú képzésben. 

A képzési létszám a 2009-2012-es periódusban viszonylagos állandóságot mu-

tatott, ám 2013-tól a hallgatói létszám csökkenni kezdett. A 2009/2010-es tan-

évben 44, a 2010/2011-es tanévben 76, a 2011/2012-es tanévben 67 diákot, a 

2012/2013-as tanévben (amely tanévtől kezdve a főiskola nem kapott állami 

finanszírozású helyeket) 36 diákot, a 2013/2014-es tanévben viszont csak 18 

diákot vettek fel. A nemzetközi gazdálkodás alapszak jelenleg rendelkezésre 

álló személyi és tárgyi képzési kapacitásának csak töredékét használják ki. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az előadások, szemináriumok és gyakorlatok aránya megfelelő. Egyes gyakor-

lati orientáltságú kurzusoknál elgondolkodtató, hogy a kizárólag előadás for-

májában meghirdetett tantárgy (pl. marketing) mennyire hatékony tudásanyag-

átadást biztosít gyakorlatok nélkül. Az idegen nyelven meghirdetett specializá-

ció nagyban segíti a nemzetközi gazdálkodás alapszakot elvégző hallgatók fel-

készülését a munkapiaci elvárásokra. 

A hallgatók tudásszintje elsősorban a nyelvi és az informatikai tantárgyaknál 

kerül felmérésre, jellemzően az első tantermi órán. 

Az oktatásmódszertan technikai feltételei nagyban segítik az eredményes tu-

dásátadást: interaktív smartboardok kerültek a tantermek egy részében elhelye-

zésre, digitális könyvek segítik a diákok jobb hozzáférését a tananyaghoz, a 

CooSpace file-megosztó rendszer használata alapvető elvárás lett. A főiskola 

kompetenciafejlesztő tréningeket szervez az eredményesség biztosítása érdek-

ben. Szintfelmérő nyelvi teszt kitöltésére a nyelvi képzésben van lehetőség. Di-

gitális nyelvkönyvekkel dolgoznak. 

A főiskola fontos célul tűzte ki, hogy lehetőség szerint minden nemzetközi gaz-

dálkodás alapszakon végző hallgató részt vehessen külföldi részképzésben. En-

nek a célnak az elérése rendkívül fontos lenne, hiszen jelenleg a diákok nagy 

része nem kapja meg időben a diplomáját, mivel nem rendelkezik az alapszakon 

előírt két nyelvvizsgával. Továbbá az összes nemzetközi gazdálkodás alapsza-

kos hallgató által igénybe vett külföldi részképzés az alapszak jellegénél fogva 

is támogatandó cél. Az aktuális adatok szerint az alapszak diákjainak mintegy 

60-70%-a töltött külföldön részképzést. A diákok szakmai rendezvényeken 

való részvételét a Corvinus Külügyi és Kulturális Egyesület támogatja, mely 

szakmai továbbképzési lehetőségeket nyújt a hallgatók számára. 
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Értékelés és ellenőrzés 

A számonkérés jellege a tantárgyak sajátosságaitól függ. Minél több szóbeli vizs-

gára törekednek. Írásbeli vizsga esetén a tesztek helyett inkább kifejtendő kérdést 

adnak. A vizsgaidőszakban külön egy hetet szánnak a szóbeli vizsgákra. A vizs-

gaidőszak első 2 napján a projektfeladatok prezentálására kerül sor, ez nyilvános. 

A szakmai gyakorlatokat megfelelően szervezik, ellenőrzik, dokumentálják és 

értékelik. A főiskola számos ponton segíti a hallgatókat a legmegfelelőbb szak-

mai gyakorlati hely kiválasztásában és megvalósításában. Jelenleg több mint öt-

száz intézménnyel áll szerződéses kapcsolatban, amelyek mind szakmai gyakor-

lati helyet is felajánlanak. A szerződéses kapcsolat szoros a szakmai gyakorlato-

kat felkínáló intézményekkel, mind a szakmai gyakorlat tartalmát, mind pedig a 

hallgatók munkájának ellenőrzését és értékelését tekintve. Az alapszak vezetői 

motiválják a hallgatókat abban, hogy külföldön végezzék a szakmai gyakorlatukat. 

A szakdolgozati témaválasztás irányított, a főiskola által kiírt témákra kell jelent-

kezniük a hallgatóknak. A témakiírások félévente aktualizálásra kerülnek. Egyes 

esetekben a diák által kezdeményezett téma is elfogadásra kerülhet, amennyiben 

az a szak tudományos keretein belül marad. A szakdolgozati témák többsége gya-

korlati jellegű. A témaválasztás évfolyamonként is hullámzó. A szakdolgozat 

módszertanát tekintve a főiskola preferálja a primer kutatásokat, ám a szakterület 

sajátosságai miatt a szekunder adatok összevetése is elfogadott. 

A záróvizsga két részből áll: a szakdolgozat megvédéséből, valamint a szakmai 

törzsanyagra épülő komplex vizsgából (mely utóbbi során a hallgatók egy A és 

egy B tételt húznak). A záróvizsga-bizottság 3-4 tagból áll, és a bizottságban 

egy külső szakember is helyet kap. A szakdolgozatra a diákok két bírálótól (a 

témavezetőtől és egy opponenstől) kapnak egy-egy jegyet, melyet a szakdolgo-

zat prezentálására kapott jeggyel és a tételekre kapott osztályzattal átlagolnak. 

A záróvizsga után az intézetvezetők és szakvezetők értekezlete gyűjti be a bi-

zottságok tapasztalatait, ami visszacsatolást ad a hallgatók teljesítményéről, a 

felvetődött problémákról és a fejlesztendő területekről. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A hallgatói létszám 150 és 200 fő között mozog, az államilag támogatott helyek 

megszűnése és a felmenő rendszerben emelkedő minimum pontszám miatt 

2013 óta csökkenő irányzattal. 

Az országos trendekkel összhangban folyamatosan csökken azok száma és ará-

nya, akiknek a szakra való bekerüléskor van nyelvvizsgája. Míg a 2010/2011-

es tanévben a felvettek 86,3%-ának volt nyelvvizsgája a felvétel időpontjában, 

a 2013/2014-es tanévben ez az arány már csak 41,18%-os. A nyelvvizsga hiá-

nyában diplomát nem kapott hallgatók aránya a vizsgált időszakban 3,7%-

21,43% között ingadozott, ugyanakkor az önértékelésben idézett, 2009-2013-

ra vonatkozó DPR felmérés szerint a főiskola szakjain a hallgatók átlagosan 
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85,7%-a esetében nem volt kiadható a diploma a nyelvvizsga hiánya miatt. A 

lemorzsolódási arány 15-20% volt az utóbbi öt év átlagában, elvileg diplomát 

szerezhet a fennmaradó 80-85%. 

A főiskola számos platformon segíti a hallgatókat a tudományos és szakmai isme-

reteik bővítésében, valamint eredményeik bemutatásában. Mind elméleti, mind 

módszertani, mind pedig financiális síkon többféle támogatást nyújt a hallgatók-

nak. Tehetséggondozó műhelyek, illetve Karrier Centrum működik a főiskola ke-

retein belül. A diákoknak kötelező jelleggel részt kell venni a Karrier Centrum 

szakmai gyakorlati tájékoztatóján és a könyvtár kutatást segítő fórumain. Az e-

learning a CooSpace színterén valósul meg. A nemzetközi gazdálkodás alapsza-

kon oktatók a saját kutatásaikba is igyekeznek a diákokat bevonni, ennek révén 

további ismeretekhez és gyakorlathoz juttatják a hallgatókat. A tehetséggondozás 

fő eszközét a tehetséggondozó műhelyek képezik, amelyek számát és profilját 

folyamatosan bővítik. Az oktatók (főleg a szakdolgozati konzulensek) kötelesek 

ösztönözni, motiválni és segíteni a hallgatókat TDK-dolgozat írására. A MET 

kreatív ösztöndíja és start up programja a szak hallgatói számára is nyitva áll.  

A diplomás pályakövető rendszerben a 2008 és 2012 közötti és a 2009-2013 

közötti időszakokat mérték fel. A kitöltési arány a MET-en is alacsony. Ez kü-

lönösen érvényes a szak esetében, itt nem lehet a beérkezett válaszokból köz-

vetkeztetéseket levonni. A MET szintjén 86%-os az elhelyezkedési arány. A 

hallgatók (70%) meglátása alapján a diploma hiánya nem jelent a munkaerőpi-

acon jelentős akadályt. A hallgatók 47,2%-ának ajánlott a szakmai gyakorlatot 

biztosító intézmény állást. A diákok 45-60%-a vélte úgy, hogy mindennapi 

munkájában a képzése során tanultakat alkalmazza. A külföldi továbbtanulás 

és a külföldi munkavégzés nem jellemző a főiskola hallgatóira. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak szervezeti értelemben a Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Karon 

működő Gazdaságtudományi Intézethez tartozik, amelynek munkatársai az ala-

pozó ismeretek nagy részét oktatják. A szakkal kapcsolatos kérdésekben a stra-

tégiai értekezlet, a management meeting, a vezetői értekezlet, a szakfejlesztési 

platform, a szakfelelős és a szaktitkár rendelkezik feladat- és hatáskörrel. Az 

intézetek közötti koordináció a szakfelelős feladata, aki emellett felel a 

munkaerőpiaci elvárások folyamatos beépítéséért és a minőségi oktatás fejlesz-

téséért, továbbá képviseli a szakot a különböző fórumokon. A szakkal kapcso-

latos napi adminisztratív döntéseket a szakfelelős hozza meg, akinek munkáját 

a szaktitkár támogatja, részletes feladatkörrel. 

A szakfelelős feladat- és hatásköre kellően részletezett, lefedi a szak tevékenysé-

gét és a szak működéséhez kapcsolatos területeket. Szakmai hatásköre megfelelő, 

ennek alapján képes hatékonyan irányítani a szak munkáját. Feladatai az oktatás 
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tartalmának tervezésére, a tantervek karbantartására, az oktatás véleményezésére 

(beleértve a hallgatói véleményezést), a szak éves önértékelésének és egyéb rend-

szeres és nem rendszeres jelentések elkészítésére, a szak külső kommunikáció-

jára koncentrálódnak. Közreműködik a szak minőségbiztosításának kidolgozásá-

ban, az oktatók kiválasztásában és ellenőrzésében, továbbá egyéb területek irá-

nyításában és koordinálásában (kutatási projektek, intézményfejlesztés, záró-

vizsgák szervezése, szakdolgozati témák meghatározása és jóváhagyása stb.). 

Javaslatot tesz a meghirdetendő tárgyakra, a szakdolgozati témákra, a szakfej-

lesztési irányelvekre és a kutatási és tudományos diákköri kutatási témákra. 

Kapcsolatot tart és együttműködik a MET vezetőivel, intézményvezetőivel, 

szaktitkáraival, a kari és oktatásszervezői referenssel, a főtitkárral, a Minőség-

biztosítási és Akkreditációs Irodával és a főiskola többi igazgatóságával. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A MET belső minőségirányítási rendszere minden lényeges területre kiterjed, 

összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal, átlátható. A működésért és a 

fejlesztésért az Akkreditációs és Minőségirányítási Iroda felel. A napi minőség-

irányítási feladatok mellett hatáskörrel rendelkezik fejlesztési kérdésekben is. 

Az iroda előterjesztéseit a vezetői és stratégiai értekezlet tárgyalja. 

Az oktatók szakmai és módszertani fejlődési lehetőségeit a képzési koncepció tar-

talmazza. A képzési szükségletek felmérését a humánerőforrás-menedzser végzi 

és készíti el ez alapján a képzési koncepciót. A képzési koncepciót a menedzs-

ment meeting hagyja jóvá, és ez alapján a HR iroda szervezi meg a képzéseket. 

Az oktatói teljesítmények értékelése kétirányú. Egyrészt az oktatói munka hall-

gatói véleményezésén (OMHV) keresztül, a kérdőívet félévente töltik ki a hall-

gatók. A szakon az átlag 4,28 és 4,76 között mozgott a 2011/2012/II. és 

2013/2014/I. közötti időszakban, a legtöbb érték 4,6 felett volt (16-ból 10 eset-

ben). A legjobb oktatók sorrendje publikálásra kerül a főiskola hírlevelében, és 

évente több kategóriában oklevelet is kiadnak. Létezik továbbá az Év Oktatója 

Díj is. A gyengébb eredményeket nyomon követik, és a szükséges kivizsgálá-

sok alapján döntést hoznak az oktató további oktatásáról és a fejlesztési terüle-

tekről. Másrészt az oktatókat monitorozzák szakmai, oktatói oldalról is; az 

egyes oktatók kurzusait az intézetvezetők meglátogatják. Évente egy alkalom-

mal az intézetvezető egyéni beszélgetést folytat az intézet oktatóival. 

A tananyagfejlesztést intézményi szinten szabályozták. Javaslat mind az okta-

tóktól, mind a hallgatóktól jöhet. A naprakész tananyagot és a tantárgyi tema-

tikákat rendszeresen felülvizsgálják. A szak oktatóinak féléves tananyag-fej-

lesztési és publikációs terveket kell készíteniük, amelyek figyelembe veszik a 

hallgatói véleményeket is. A munkaerőpiaci szempontok tananyagba integrálá-

sát a főiskola partnervállalatai és a tőlük érkező kutatási megbízások garantál-

ják, hiszen a főiskolán futó kutatások nagy része ezeken a megbízásokon alapul. 
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4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A szak C-SWOT analízise leíró; következtetéseket és megfogalmazott tenniva-

lókat nem tartalmaz. A látogatás során azonban bizonyítást nyert, hogy a veze-

tőség konkrét tervekkel rendelkezik, melyek a SWOT analízis megállapításain 

alapulnak. 

Az erősségek reális pontokat tartalmaznak, bár néhány helyen még a fejlesztés 

fázisában levő erősségeket jelenítenek meg (pl. külföldi ösztöndíjprogram). Az 

erősségek közül a diákok rendelkezésére álló nemzetközi lehetőségeket és a 

nemzetközi gazdálkodás alapszak, valamint a főiskola sokszínűségét emelik ki. 

A főiskola tervei között az szerepel, hogy ezeket a pontokat tovább erősítsék, 

és lehetőség szerint mind több nemzetközi vállalattal kössenek stratégiai 

együttműködési szerződést. A gyengeségek listája hiányos, a diákok rendszer-

ben tartására vonatkozó, valamint a diákok nyelvvizsga megszerzésével kap-

csolatos pontok nem szerepelnek benne. Az intézmény a gyengeségek közül a 

legfontosabbnak a létszám kérdését tartja. Kiemelt céljaik között szerepel az 

alapszakra jelentkező hallgatók számának emelése. 

A lehetőségek és a veszélyek köre reálisan bemutatott, bár itt sem szerepelnek a 

DPR elemzésekből levonható következtetések. A lehetőségek közül a nemzet-

közi vonal további erősítését (lehetőség szerint külföldi egyetemekkel meghir-

detett közös képzések formájában), valamint a duális képzés 2016-os indítását 

és folyamatos erősítését emelték ki. A veszélyek közül pedig a legfontosabbnak 

a nemzetközi konkurenciát tartják, hivatkozva arra, hogy a piac tele van nem-

zetközi felsőoktatási intézményekkel. A főiskola ezt a veszélyt a saját nemzet-

közi jellegének folyamatos fejlesztésével és erősítésével kezeli. 

A kutatásra vonatkozó elemzés erősségek és gyengeségek listája egymásnak el-

lentmondó: a gyengeségek lehetetlenné tehetik az erősségek megvalósítását. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Célszerű és kívánatos további intézkedéseket tenni a nyelvi képzés terén 

annak érdekében, hogy csökkenjen a diplomáját nyelvvizsga hiányában át-

venni nem tudó hallgatók száma. Ez utóbbiban ugyan nagyobb az egyéb 

tényezők (a hazai idegennyelv-oktatás hiányosságai, a gyenge hallgatói 

motiváltság stb.) szerepe, mégis mérlegelendő külön felzárkóztató stb. 

nyelvi kurzusok indítása. 

2. Célszerű és kívánatos a tantárgyi tematikákban a megalapozó elméleti jel-

legű ismeretek némi erősítése, a szakirodalmi források frissítése, illetve 

egyes, a szakmai törzsanyaghoz tartozó tantárgyak esetében mérlegelendő 

a címek (és esetenként a tartalom) olyan módosítása, hogy azok jobban 

utaljanak a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakra. 

3. Javasoljuk, hogy az angol nyelvű képzés akkreditálását kérjék a MAB-tól.   
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Budapesti Műszaki és Gazdaság-

tudományi Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudo-

mányi Kar 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

nemzetközi gazdálkodás  

alapképzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2007/8/XII/3/14. 

2016/1/VII/4/1. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos,  

magyar nyelvű képzésre. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A nemzetközi gazdálkodás alapszak csak teljes idejű (nappali) formában folyik 

az egyetem székhelyén, Budapesten. Nincsenek specializációk. Az önértékelés 

két helyén bemutatott tanterv kreditértékei nem egyeznek meg. A részletes tan-

terv nagyrészt megfelel a képzési követelményekben leírtaknak. A közgazda-

ságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek 84 kreditet, a társadalomtudo-

mányi ismeretek 12 kreditet, a szakmai törzsanyag 71 kreditet, a szabadon vá-

lasztható tárgyak 12 kreditet tesznek ki. Mivel a második félév kötelezően tel-

jesítendő kreditszáma csupán 22, a szabadon választható tárgyak egy részét itt 

célszerű felvenni. A differenciált szakmai ismeretek három blokkot tartalmaz, 

amelyből 9 kredit értékben kell tárgyakat választani. Az összkredit viszont ez-

zel együtt a hat félév alatt meghaladja a 180 kreditet. Az önértékelés 31. oldalán 

szereplő táblázat szerint viszont a tanterv 180 kreditet ír elő. 

Az alapszak kapcsán kettős kompetencia követelményt kell teljesíteni. Egyrészt 

biztosítani kell a mesterszakra való továbblépéshez szükséges tudást és ismere-

teket, másrészt a munkaerőpiaci elhelyezkedéshez jelentős gyakorlati ismere-

teket kell biztosítani. A BME tanterve erős alapozást biztosít, de emellett biz-

tosítja a gyakorlati ismereteket is. Ez utóbbi egyrészt a tantárgyi előadásokhoz 

kapcsolt szemináriumokon folyik, másrészt igen hangsúlyosan a Projektfelada-

tok (I., II., III.) tárgyak keretében. Ez gyakorlati problémák megoldását is szol-

gálja, beleértve vállalatoknál való projektrészvételt is. A Projektfeladatok 3 fél-

éven keresztül, heti 8 órában, 30 kredittel szerepelnek a tantervben. Emellett 

természetesen a gyakorlati képzést szolgálja a 7. félév szakmai gyakorlata, 

amelyet oktatói konzultáció támogat, és írásos beszámolóval zárul. 

A tananyagok és a szakirodalom korszerűek, megfelelnek a szak profiljának. 
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Személyi feltételek 

A szakfelelős Veress József, teljes munkaidőben foglalkoztatott egyetemi tanár, 

DSc, akinek fő kutatási területe a magyar gazdaságpolitika, de foglalkozik nem-

zetközi témákkal, a globalizációval, a pénzügyi világválsággal, és azok gazda-

ságpolitikai hatásával is. Nagy oktatási, oktatásszervezői tapasztalattal is ren-

delkezik, megfelelő módon tudja ellátni a nemzetközi gazdálkodás alapszak 

szakfelelősi feladatát. 

Erős oktatói gárda jellemzi a szakot. 65 oktató vesz részt benne. Háromnegye-

dük minősített, közülük heten DSc címmel rendelkeznek. Az oktatók 92%-a 

AT besorolású. Mellettük három AE és két vendégoktató alkotja az oktatói gár-

dát. A tantárgyfelelősök is megfelelnek az előírásoknak. Az oktatók terhelése 

belül marad a megengedett mértéken, és 5 oktató esetén haladja meg a 25 kre-

ditet intézményi szinten. Ez az AT oktatók számának 8%-át jelenti. A szakon 

oktatók korfája itt is jelzi azt az általános problémát, hogy kis létszámú a kö-

zépgeneráció. A szakon belül az óraterhelés általában nem túl magas, de vannak 

túlterhelt oktatók, akiknek az összes heti óraszáma meghaladja a 12 órát. 

Tudományos háttér 

A BME elnyerte a kutatóegyetemi minősítést, ami jelzi a minőségi tudományos 

hátteret. Így van ez a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon is, ahol a 139 

főállású oktatóból, kutatóból 85 fő rendelkezik tudományos fokozattal (61,2%). 

Három doktori iskola is megfelelő keretet ad a kutatásoknak és az utánpótlás 

nevelésének. A karon az Üzleti Tudományok Intézete a gazdája a nemzetközi 

gazdálkodás alapszaknak, azon belül is a Pénzügy Tanszék és a Menedzsment 

és Vállalatgazdaságtan Tanszék. Mind a két tanszéknek jelentős a publikációs 

tevékenysége. A nemzetközi gazdálkodás alapszakhoz kapcsolódóan sok tár-

gyat átfognak ezek a tanszékek, de kimondott nemzetközi gazdaságtan/világ-

gazdaságtan egység nincsen, és Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori 

Iskola is általános üzleti irányultságú. Ugyanakkor az ezen belül működő nem-

zetközi gazdaság és gazdálkodás program (programvezető: Meyer Dietmar 

egyetemi tanár) segítheti az ehhez a szakhoz kapcsolódó kutatásokat. 

Infrastrukturális feltételek 

A BME központilag, nem kari szinten menedzselt infrastrukturális feltételei ki-

elégítőek. A BME 12 db 300-600 fős előadó teremmel, 24 db 121-250 fős elő-

adóteremmel és 199 db 12-120 fős tanteremmel rendelkezik. A termek mind-

egyike táblával és vetítési felülettel ellátott, a 100 főnél nagyobb termekben 

fixen szerelt projektor is működik. Jó az internetes hálózat. A kar épülete mo-

dern, minden szükséges feltétellel rendelkezik. 

Az ország egyik legnagyobb könyvtára a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-

mányi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár: BME 

OMIKK. A BME OMIKK-ban külön Gazdaságtudományi Olvasó működik és 
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a kar valamennyi szervezeti egysége tanszéki könyvtárat is működtet. Az egye-

temen belül a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar kifejezetten szoros 

együttműködésben a Typotex kiadóval 2005 óta adja ki alapszakos képzések-

hez kapcsolódó tankönyvsorozatát, amely az utóbbi években elektronikus 

könyvformára való áttéréssel még szélesebb hallgató kör számára érhető el. A 

hallgatók elérhetik a nagy nemzetközi online tudományos adatbázisokat. 

A testnevelés a szakon kritériumtárgy, amelyhez a BME Sportközpont megfe-

lelő infrastrukturális hátteret biztosít. 

Az Egyetem Karrier Irodája segítséget nyújt a hallgatók számára többek közt 

az önéletrajzírásban, a karriertervezésben, valamint az álláskeresésben. A BME 

Copy fénymásoló szalon pedig lehetőséget biztosít a nyomtatásra, fénymáso-

lásra, szkennelésre, laminálásra és spirálozásra. 

Az információáramlást szolgálja a kari HÖK honlapja, melyre folyamatosan 

információkat töltenek fel a hallgatótársaik számára a karon történtekről, vala-

mint a különböző pályázati lehetőségekről. A hallgatókkal való kapcsolattartást 

segíti a kari HÖK Facebook-oldala is. A Hallgatói Önkormányzat számos ren-

dezvényt szervez a hallgatók számára, melyek főként a közösségépítést és a 

közösségformálást szolgálják. 

A féléves szakmai gyakorlat helyszínét a hallgatók választják ki a szak profil-

jához illeszkedő vállalatok közül, szükség esetén ebben a tanszék segítséget 

nyújt. A szakmai gyakorlat helyszíne összekapcsolódik a hallgató szakdolgo-

zati témájával és sok esetben a 6. félévben 20 kreditet kitevő Projektfeladat II-

III tárggyal is. A helyszínt és a szakdolgozati témát a belső konzulens hagyja 

jóvá, a konkrét feladatokat a külső konzulens adja. A szakmai gyakorlat külföl-

dön is teljesíthető. 

A képzési létszám és kapacitás 

A BME népszerű jelentkezési hely, és ezen belül igaz ez a nemzetközi gazdál-

kodás alapszakra is. Ugyanakkor a demográfiai trendek és a gazdálkodástudo-

mányt érintő, központilag bevezetett szűkítések itt is éreztették hatásukat. A 

2010/2011-es tanév 1502 összes jelentkező létszáma a 2014/2015-ös tanévre 

972-re csökkent. Hasonló a tendencia az első helyen jelentkezetteknél is, szá-

muk ugyanebben az időszakban 301 főről 170 főre csökkent. A felvettek szá-

mában kisebb a csökkenés, 279 főről 219-re mérséklődött, bár a 2013/2014-es 

mélyponthoz képest emelkedett. Ugyan a ponthatár minimum a hivatalos szint 

fölött van, de azért 350-ről 320-ra csökkent. A kari szakok többségénél általá-

ban ennél magasabb a minimum ponthatár. Ez azt jelzi, hogy a szak nem tarto-

zik a legnépszerűbb gazdálkodástudományi szakok közé. Minden évben van 

pótfelvételi is. A jelentkezések számát az is befolyásolja, hogy itt igen magas a 

kimeneti nyelvi követelmény. 
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2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A tanulási folyamatot segítő fejlesztések nagy körét az Üzleti Tudományok In-

tézet oktatásszervezési feladatait támogató honlapra (www.uti.bme.hu) feltöl-

tött tanórai diasorok, a tananyaghoz, valamint a vizsgákhoz kapcsolódó gya-

korlófeladatok, példatárak, valamint számítógépes segédletek alkotják. Ezt 

megtekintve eltérő mélységű és részletezettségű anyagokat találhatunk. Az ok-

tatók és tanszékek saját tananyagokat is kifejlesztettek (Gazdaságstatisztika, 

Számvitel alapjai, Minőségmenedzsment alapjai). Ezek segítik a folyamatos ta-

nulást. A hallgatói visszajelzések, oktatói tapasztalatok alapján folyamatosan 

fejlesztik a tárgyakat. 

Értékelés és ellenőrzés 

A számonkérés összességében kiegyensúlyozottan, fele-fele arányban oszlik 

meg a kollokvium és a gyakorlati jegy között (20-20). Félévenként van eltérés, 

5-8 számonkérés, 2-4 kollokvium, 2-5 gyakorlati jegyes sávval. A 12 kredit 

szabadon választott tárgy nincs benne a fentiekben. Kiemelten magas, 10-10-

10 kredit tartozik a Projektfeladat I-II-III. tárgyakhoz, amelyek azonban általá-

ban a szakdolgozat megírását is segítik. A szak valamennyi tantárgyánál a 

vizsga írásbeli számonkérést jelent. A kvantitatív jellegű tantárgyak esetében a 

vizsga része jelenős része feladatmegoldásból áll. A nem kvantitatív jellegű 

tantárgyaknál teszt és esszé típusú vizsgákat írnak a hallgatók. Folyamatos szá-

monkérés esetén évközi zárthelyik, benyújtandó projektfeladatok és az adott 

tantárgy jellegzetességeinek megfelelő további órai feladatok teljesítése adja az 

értékelés alapját. A 12 hetes szakmai gyakorlatot oktatói konzultáció támogatja, 

és írásos beszámolóval zárul. 

A záróvizsgáknál gazdaságtan 1-2. tételcsoportokból, előre meghirdetett tétel-

sor alapján, legalább háromfős bizottság előtt szóban vizsgáznak a hallgatók, 

majd megvédik a szakdolgozatukat. A védés a szakdolgozat rövid összefogla-

lásából, bemutatásából, valamint a bíráló, a témavezető és a bizottság tagjai 

által feltett kérdések megválaszolásából áll. A szakdolgozat végső minősítését 

a záróvizsga-bizottság állapítja meg. A szakdolgozat, a végzett munka bemuta-

tásához a hallgató kb. 6-7 diából álló PowerPointos prezentációt készít. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A kreditrendszerben nehezen nyomon követhető egy-egy évfolyam végzési/le-

morzsolódási folyamata. Itt a nemzetközi gazdálkodás alapszakon 2009/2010 

és 2011/2012 között igen magas volt az elbocsátott hallgatók száma és aránya. 

A 2009/10-es tanévben induló 224 főből 65 főt bocsátottak el, 119 szerzett dip-

lomát 2014-ig, 22 főnél pedig a diploma kiadásához hiányzott a nyelvvizsga. A 

2010/2011-es beiskolázásnál még rosszabb volt a helyzet 279 főből csupán 89-

en kapták meg a diplomájukat az 2014-ig. Nem felmérhető még a tendencia 
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alakulása a további évfolyamoknál. A 2009/2010-es beiratkozott hallgatók 

94,2%-a rendelkezett nyelvvizsgával. Ez az arány folyamatosan csökken. A 

2014/2015 tanévre beiratkozottaknál már csak 69,9%- nak volt nyelvvizsgája. 

Mivel a szaknak magas a nyelvi követelménye, sokaknál gondot jelenthet majd 

a két előírt nyelvvizsgának a végzésig való teljesítése. 

A szak hallgatói közül relatíve sokan vesznek rész a TDK munkájában, több 

évben 17-19 fő. 

A végzett hallgatók visszacsatolási rendszerét, a pályakövetést az egyetem Di-

ákközpontja központilag működteti. A felmérések fontosabb tapasztalatait a kar 

vezetői rendszeresen áttekintik, és azokat a szakok tanterveinek és a tananya-

gok fejlesztésében figyelembe veszik. Ezen információk jó alapot szolgáltatnak 

a beiskolázási propaganda során is. 2013-ban a 2008-ban, 2010-ben és 2012-

ben végzettek körében készítettek felmérést. Az elhelyezkedéshez szükséges 

idő alapján elmondható, hogy a 2012-ben végzettek hallgatók 37,4%-a már az 

abszolutórium megszerzésekor rendelkezett teljes állású munkaviszonnyal, és 

további 14,6%-uk pedig az abszolutórium megszerzését követően. Az abszolu-

tórium megszerzése után még munkát keresők 24,1%-a azonnal vagy egy hó-

napon belül talált állást. A 2013-as adatok alapján a Budapesti Műszaki és Gaz-

daságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán végzet-

tek nettó átlagkeresete 247 690 forint volt (jobb, mint az egyetemi docenseké!). 

Ezzel megelőzte a többi gazdálkodástudományi kar hallgatóit. Az itt végzettek 

az oktatók beszámolója alapján jó elhelyezkedési lehetőségekkel bírnak, illetve 

egy részük mesterszakon tanul tovább. Ez utóbbiak jelentős része más irányú 

(vezetés és szervezés, pénzügy) mesterszakot választ. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakfelelős a szak gazdája, együttműködve a különböző vezetési szintekkel. 

A szakfelelős munkáját a szakterületi szakbizottságok támogatják, amelyeknek 

tagjai az érintett tanszékek vezetői, a kar vezetésének képviseletében a dékán 

vagy az oktatási dékánhelyettes, valamint a hallgatók képviselői. Valamennyi 

szakmai, személyi és fontos hallgatói probléma esetében a dékán kikéri az ille-

tékes kari szakbizottság és a hallgatói képviselet véleményét. A Kari Tanács 

dönt a tantervmódosításról, specializációkról, a szükséges erőforrások elosztá-

sáról, és értékeli a szakon folyó oktatás tapasztalatait. Ezen témák előkészítése 

a szakfelelős, szakbizottságok, kari Oktatási Bizottság feladata. Ez egy együtt-

működésen alapuló gyenge mátrix rendszerként értékelhető. 

A hallgatókat érintő szabályzatok a törvényi előírások figyelembe vételével, az 

intézményi sajátosságoknak megfelelően kerültek kidolgozásra. A hallgatók 
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többsége nem ismeri a szabályzatokban foglaltakat (kivételt képez ez alól a Ta-

nulmányi és Vizsga Szabályzat, valamint a Térítési és Juttatási Szabályzat), így 

általában a Hallgatói Önkormányzathoz fordulnak a felmerülő kérdéseikkel.  

A Hallgatói Önkormányzat komoly szerepet vállal az intézmény működésében 

és a döntéshozatalban. A törvényi előírásnál magasabb létszámmal (szavazati 

jogú tagok egyharmada) vannak jelen a kar legfőbb döntéshozó szervében, a 

Kari Tanácsban. 

A kapcsolat a kar vezetése és a Hallgatói Önkormányzat kari vezetése között 

kiváló, mindkét fél érdekelt és motivált abban, hogy a hallgatók igényeit és vé-

leményeit figyelembe vegyék. A hallgatói beszélgetésen pozitívumként emel-

ték ki a résztvevők, hogy oktatóik rendkívül hallgatóbarátok és segítőkészek. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A kar tevékenységét TQM szemléletben irányítják. A PDCA elvet alkalmaz-

zák. A működés értékelését, elemzését és a pozíciójának meghatározását köve-

tik a javaslatok, beavatkozások módszereinek kidolgozása, kipróbálása, majd 

bevezetése, amely egy hatékonyabb működést eredményez. A minőségbiztosí-

tási rendszer irányítása és működtetése a Dékáni Tanács tagjaiból álló Kari Mi-

nőségfejlesztési Bizottság feladata. Fontos információkat ad az Oktatás Hallga-

tói Véleményezése rendszer, amelynek eredményeit figyelembe veszik a tan-

székek költségvetésének meghatározásakor. A felhasználói szféra visszajelzé-

sei direkt módon a projektfeladatok és a szakdolgozatok készítése során jelen-

nek meg. Fontosak a közvetlen ipari, vállalati kapcsolatokból származó vissza-

jelzések is a minőség folyamatos fejlesztésében. 

A Hallgatói Önkormányzat minden félév elején átnézi a tantárgyi adatlapokat, 

és az esetlegesen felmerülő problémákat a tárgyfelelősnek jelzik. A problémák 

a legtöbb esetben még ezen a szinten megoldásra kerülnek. A félév végén a kiírt 

vizsgákat is ellenőrzik a TVSZ ide vonatkozó paragrafusai alapján.  

A partneri visszacsatolások közül kiemelkedő jelentőségű az Oktatás Hallgatói 

Véleményezése (OHV) és a Diplomás Pályakövető rendszer működtetése. Az 

OHV eredményeit figyelembe veszik a kari költségvetési források intéze-

tekre/tanszékekre való szétosztási rendszerében. Az intézeti és tanszéki teljesít-

ményértékelési rendszer (TÉR) figyelembe veszi az OHV eredményeket. Így a 

tanszékeket is motiválják az oktatás állandó fejlesztésében és az oktatók anya-

gilag is érdekeltté válnak a színvonalas oktatásban. A szakok és a kar vezetése 

is rendszeresen értékeli a szakon oktatott tantárgyak eredményességét. A kar 

vezetése elfogadhatónak a 75%-os teljesítést tekinti. 
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4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT analízis csaknem minden pontjában megjelenik az állami szabá-

lyozás kiszámíthatatlansága miatti bizonytalanság, ami ellene szól a stratégiai 

gondolkodásnak, vezetésnek és cselekvésnek. Ezzel is összekapcsolódva csök-

kenő és bizonytalan az állami finanszírozás, és a vállalati források, és megbízá-

sok is beszűkültek. Ez utóbbi nemcsak finanszírozási gond, de csökkenti az ok-

tatók lehetőségét, hogy gyakorlati tapasztalataikat gyarapítsák a külső megbí-

zásra végzett munkáik során. 

A karon folyó képzéseknek, és ennek a szaknak is erőssége a gyakorlatorien-

táltság. 

A közalkalmazotti bértábla nehezíti a teljesítmények elismerését, és a tehetsé-

ges fiatalok, oktatók bevonását, megtartását. Mint a volt diplomásokra vonat-

kozó felmérés mutatta, a frissen végzettek docensi, a 4-5 éve végzettek egye-

temi tanári béreket kapnak a versenyszférában. Az alacsony fizetések a karon 

magas minőségi követelményekkel, szigorú előléptetési politikával párosulnak. 

Ez jó a minőség szempontjából, de növelheti az oktatók kilépési hajlandóságát. 

A műszaki egyetemi múlt miatt a társadalomtudományi jellegű kar, képzések, 

oktatók egyetemi presztízse alacsonyabb, mint a hagyományos ágaké. A kö-

zépgeneráció viszonylag szűk a karon, ami idővel nehézségeket okozhat a szak-

mai és adminisztratív vezetői szinteken. 

A relatíve magas felvételi pontszámok ellenére gondot jelent a közoktatás és 

így a jelentkezők romló tudásszintje. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Érdemes még pontosabban nyomon követni az itt végzettek sorsát: milyen 

területeken helyezkednek el és milyen mesterszakokat választanak? 

2. A karon van nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak. Ezt egy má-

sik egység menedzseli, és más oktató gárda gondozza. Ez jó abból a szem-

pontból, hogy kevés az átfedés. Ennek ellenére célszerűbb lehet a szoro-

sabb koordináció. 

3. Érdemes erősíteni a kutatási portfólió nemzetközi elemeit. 
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Debreceni Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

nemzetközi gazdálkodás  

alapképzési szak 

külgazdasági-vállalkozási; vi-

lággazdasági specializációk 

 

szakindítási MAB határozat: 

2009/1/VIII/4. 

2016/1/VII/4/8. sz. MAB HATÁROZAT 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek való  

folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre,  

a jelentésben szereplő javaslatokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

Teljes idejű és részidejű képzést folytatnak magyar nyelven. A tanterv, az is-

meretkörök és a képzés alapvetően megfelelnek a KKK-nak. A követelmények 

általában összhangban vannak a nemzetközi gazdálkodás szakos képzés tartalmi 

követelményeivel. Az egyes tantárgyak közötti átfedések nem zavaróak, inkább 

az összefüggések jobb megértését szolgálják. A tananyagok és a szakirodalom 

megfelelő, többnyire a témában létező hazai és nemzetközi tankönyveket és 

irodalmat használják. Miközben a tananyagokat gondosan igyekeznek megvá-

lasztani, több tárgy esetében a megadott tankönyv elavult (mintegy 10 éve je-

lent meg), holott belőlük már frissebb változatok is megtalálhatók a piacon sok-

szor ugyanattól a szerzőtől. Az érintett tárgyak: külgazdasági stratégiák, nem-

zetközi marketing, globalizációs folyamatok, nemzetközi szervezetek vagy fej-

lődés-gazdaságtan. A helyi sajátosságok és a legújabb fejlemények leginkább 

az előadásokban és a szemináriumokon kerülnek elő. Önálló tankönyvvel egy-

két kivétellel a vezető oktatók sem szerepelnek.  

Személyi feltételek 

A szakon a személyi feltételek általában megfelelőek. A szak felelőse, egyben 

a világgazdasági specializáció felelőse Erdey László, a külgazdasági-vállalko-

zási specializáció felelőse Károlyi Géza. A 37 tantárgyat 61 oktató oktatja. Az 

oktatók nagy része adjunktus és docens. Többségük minősített, s a kari cél sze-

rint 2016-ig valamennyi főállású oktatónak és kutatónak fokozattal kell rendel-

keznie. A szakfelelős a szükséges fokozattal rendelkezik, a publikációs és szak-

mai teljesítménye alapján elismert oktató és kutató. Az oktatói állományból 
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PhD fokozatszerzési folyamatban négyen vesznek részt. Az oktatási terhelés 

megoszlása és szintje megfelelő.  

Tudományos háttér 

Az oktatás mellett hagyománya van a kutatóműhelyek működésének, a szak 

oktatóinak tudományos tevékenysége kiterjedt. A kutatási programok nagy-

részt pályázatokhoz (TÁMOP, OTKA, Bolyai János-ösztöndíj) kapcsolódnak. 

Helyi vállalkozások, önkormányzatok és egyéb intézmények részéről a pénz-

ügyi források szűkössége miatt a megrendelések lehetősége rendkívül korláto-

zott. A konferenciákon való részvétel, valamint a publikációs lehetőségek 

nagyrészt biztosítottak. A Competitio folyóirat igényes követelményeivel pub-

likációs lehetőséget nyújt a kar oktatói számára. 

Infrastrukturális feltételek 

Az infrastrukturális feltételek jók, az oktatástechnikai, számítástechnikai vagy 

nyelvi laboratóriumi kapacitások megfelelőek. A hallgatók a tananyagellátást 

és azok elérhetőségét, az adatbázisokhoz való hozzáférés lehetőségét megfele-

lőnek tartják. Az egyetemi körülmények a kollégiumi szolgáltatásokkal együtt 

jók, ezeket számos más felsőoktatási intézmény megirigyelhetné. Infrastruktu-

rális vonatkozásban a kari integráció csak a közgazdasági könyvtár szempont-

jából okozott gondot. 

A képzési létszám és kapacitás 

A teljes idejű képzésben a felvételi keret évente 25-55 fő, a 2013/14-es tanév-

ben 20-120 fő. A felvettek száma a vizsgált időszakban (2010-től) összesen 

326. A részidejű képzésben a felvételi keret évente 15-56 fő, a felvettek száma 

57 (14, 17, -, 26).  

A levelező képzésben a beiskolázás elmarad a tervezettől, amit a felmérések 

szerint a szigorú nyelvvizsga-követelmények elrettentő hatásával magyaráz-

nak. A keretlétszám évente 15-56 fő, a felvettek száma 57 (14, 17, 0, 26). 

A finanszírozási feltételek romlásának hosszabb távú hatása egyelőre nem ítél-

hető meg. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A tanterv szerint a hallgatók számára biztosított kontaktórák alapján az elméleti 

és a gyakorlati oktatás aránya kiegyensúlyozott (48-52%). Ez összesen 2086 

órát jelent, amihez még 480 óra szakmai gyakorlat jön. Az oktatás módszertana, 

tartalma, az idegen nyelvű kurzusok szakmai és nyelvi színvonala jó, néhány 

óralátogatás tapasztalata is ezt igazolta. 
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Értékelés és ellenőrzés 

Az értékelés és a számonkérés feltételeit a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rögzíti 

és részletesen szabályozza, ezek megfelelnek az általános egyetemi gyakorlatnak. 

A záróvizsga a diplomavédésből és komplex szóbeli vizsgából áll, aminek során a 

hallgatónak szakmai felkészültségéről és a tanult ismeretek alkalmazási képessé-

géről kell tanúbizonyságot tenni. A gondokra a figyelmet a mesterszakokra to-

vább lépő hallgatók bemeneti tudásának a hiányosságai hívják fel a figyelmet.  

A diplomadolgozatok témaválasztása általában irányított. A választott témák 

változatosak, helyi vállalati kérdések feldolgozásán túl esetenként globális 

problémákat is feszegetnek. Fontos, hogy a diplomamunkák már tartalmazza-

nak önálló kutatási eredményeket (bizonyos minimális mértékig ez már az alap-

szakon is megkövetelhető), s ne csak az internetről letölthető információk fel-

dolgozását jelentsék. Mind a témaválasztás, mind az önálló kutatásra irányuló 

követelmények ellenőrzése, valamint az elbírálás szigorítása egyaránt célszerű. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A lemorzsolódási arányok okainak feltárása alapos elemzéseket igényelne, amire 

a kari integráció után eltelt bizonyos idő után lesz majd lehetőség. A DPR felmé-

rés eredményei azt mutatták, hogy a karon belül viszonylag kevés végzős alap-

szakos hallgató választja a helyi mesterképzésbe való továbblépést, a hallgatók 

feltehetően ettől szakmai fejlődésük és munkapiaci lehetőségeik javulását várják.  

A kiemelkedő képességű hallgatók segítését szolgálják a tehetséggondozó prog-

ramok (szakkollégium, demonstrátori rendszer, TDK, hallgató kutatás segítése).  

A kiadott diplomák száma a vizsgált időszakban összesen 23. Nyelvvizsga-hi-

ány miatt 8 fő (34%) nem kapott diplomát. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak a Gazdaságtudományi Kar gondozásában van. A képzés menedzselése 

a Világgazdasági és Nemzetközi Kapcsolatok Intézet koordinálásában történik 

a szakfelelős és a szakreferens irányításával. 

Speciális helyzetet jött létre az új integrált kar létrehozásával, ami a közgaz-

dászképzés, valamint az agrártudományi és agrárgazdasági képzés integrációját 

jelenti. Központi célként a nemzetközi színvonalnak megfelelő közgazdászkép-

zés fenntartását és kiépítését kellene tekinteni, emellett törekedni kellene az ag-

rárgazdasági és vidékfejlesztési oktatás hagyományainak és színvonalának a 

megőrzésére is. Az lenne célszerű, ha a két képzési irány tehát nem egyszerűen 

összeadódna, hanem integrációja új minőséget eredményezne. 

A végzett hallgatók véleményei alapján a szakon tanultakat jól tudták haszno-

sítani. Kirajzolódik ugyanakkor az általános kép, miszerint magas színvonalú 
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szakmai képzésre van szűkség, mind elméleti, mind módszertani vonatkozá-

sokban, míg a konkrét munkakörre vonatkozó gyakorlati képzéseknek korláto-

zott az értelme. A valós életben gyakoriak a munkaköri váltások, amikre külön-

külön a hallgatót nem lehet felkészíteni. Jó szakmai műveltségi megalapozás 

mellett ezek a váltások könnyen megtehetők. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

Az egyetem és a kar fejlett és jól kidolgozott minőségbiztosítási rendszerrel 

rendelkezik, a szak tevékenysége ebbe illeszkedik. A részletes értékelést (pl. a 

korábbi MAB-ajánlások teljesítését) a kari integráció megnehezíti. A MAB ál-

tal szóvá tett tantárgyi és tananyagi átfedéseket nagyrészt korrigálták. 

Az oktatók korfája jó. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT analízis részletesen sorolja a szak erősségeit és gyengeségeit. Az 

erősségek listája többnyire reális képet ad, bár egyes megfogalmazások ellent-

mondásosak és némi túlzásokat sugalmaznak. Ilyenek a „kiterjedt külföldi kap-

csolatrendszer” (ennek ellentmond a régió egyetemeivel való szorosabb képzési 

együttműködés gyengesége vagy a nemzetközi pályázatokban való alacsony 

részvétel); a „sok helyi és országos vállalkozással” ápolt „jó kapcsolat” (kuta-

tási együttműködésben ez kevésbé állja meg a helyét); az OTDK-ban való rész-

vétel is inkább kielégítő, mint kiemelkedő; a mester szakokon való továbbtanu-

lásra valóban van lehetőség, de kérdés: mennyiben használják ki stb. 

A gyengeségek listája ugyanakkor rövidebb, s közöttük vannak technikai (aka-

dálymentesítés), vagy általános országos jellegűek (alulfinanszírozottság, a le-

velező képzés iránti alacsony érdeklődés) is. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Egyes tantárgyak esetében korszerűbb tankönyvhasználat javasolt. 

2. A kari integráció tartalmi és szervezeti problémáinak az elemzése. 

3. A létszámok és a lemorzsolódás alaposabb elemzése, különösen a képzés 

hosszabb távú fenntarthatósága szempontjából. 

4. A diplomadolgozatok vonatkozásában, mind a témaválasztás, mind az ön-

álló kutatásra irányuló követelmények ellenőrzése, valamint az elbírálás 

szigorítása. 

5. Ajánlott az új kar egységes arculatának megteremtése, logóval és egyéb 

arculati elemekkel magyarul és angolul egyaránt. Ez valószínűleg hozzá-

járulna az ismertségi szint javulásához a régión túl is, és növelhetné a hall-

gatói érdeklődést.   
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Edutus Főiskola 

Tatabánya, Budapest 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

nemzetközi gazdálkodás 

 alapképzési szak 

regionális fejlesztés; 

EU kereskedelem 

specializációk 

 

működő képzés értékelése:  

2007/10/XI/1. sz. MAB határozat 

(a Modern Üzleti Tudományok 

Főiskoláján) 

2016/1/VII/4/9. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos,  

magyar nyelvű képzésre,  

a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő  
(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 alacsony és csökkenő hallgatói létszám, Tatabányán lényegében kifutó 

képzés 

 nagyon magas lemorzsolódás 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

Az Edutus Főiskolán Budapesten és Tatabányán folyik képzés a nemzetközi 

gazdálkodás alapszakon, teljes idejű és részidejű munkarendben, magyar nyel-

ven; az EU kereskedelem specializációt angol nyelven oktatják.   

A szakon az előírt kompetenciák elsajátítása biztosított. Az elméleti alapok 

mellett erős a gyakorlati orientáltság. A szükséges ismeretkörök – sajátos tan-

tárgyi szerkezetben ugyan, de – mind megjelennek az oktatott tárgyakban. A 

sajátosságok egy része abból adódik, hogy a szak szokásos törzstárgyai, a nem-

zetközi pénzügyek és a nemzetközi marketing hiányoznak a tantervből, viszont 

a szak törzstárgyai között több olyan is van, amelyek inkább az alapozó köz-

gazdasági képzéshez lennének sorolhatók, pl. a vállalati pénzügyek és az em-

beri erőforrás menedzsment. Bár van nemzetközi gazdasági ismeretek, ezen a 

szakon egy kereskedelempolitika vagy nemzetközi összehasonlító gazdaságtan 

tárgynak volna helye. Érdemes lenne nagyobb hangsúlyt adni a transznacioná-

lis hálózatok problematikája oktatásának, amire éppen Tatabánya szolgáltat jó 
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példát számos kisebb külföldi vállalat betelepedésével és a bedolgozói hálózat 

kiépítésével. Ugyanez vonatkozik a gazdaságpolitikák (mind nemzeti, mind he-

lyi szinten) nemzetközi meghatározottságára (több szintű kormányzás kér-

dése).  

Az oktatók között erős a regionális fejlesztési orientáció, ami a megfelelő szak-

irány szempontjából megfelelő kutatási háttérrel is szolgál. A regionális fejlesz-

tési szakirány különösen a tatabányai tagozaton összefüggésben van a helyi igé-

nyekkel. Az angol nyelvű EU kereskedelem specializáció ritka és értékes kísér-

let a hazai mezőnyben.  

A tananyagok megfelelőek, a hallgatók az igényeknek megfelelő tananyagokat 

kapnak. A Miskolci Egyetemmel közösen egy TÁMOP kutatás keretében szá-

mos tananyag kidolgozására került sor. Ez a program gyakorlatilag a szak va-

lamennyi tárgyát érintette. E-learning tananyagok készültek, valamint olyan an-

gol nyelvű tananyagok, amelyek alapján a külföldi (Erasmusos) hallgatók ok-

tatása válik lehetővé. 

A megadott irodalom nem mindig naprakész, de ezt az előadások biztosíthatják. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős és az EU kereskedelem specializáció felelőse, Juhász Krisztina 

PhD, főiskolai tanár, továbbá a regionális fejlesztés specializáció felelőse, Ko-

vács András PhD, főiskolai tanár kiváló kutatók és oktatók, munkásságuk ön-

magáért beszél. Minden tekintetben megfelelnek a szakmai kritériumoknak.  A 

43 kötelezően felveendő tárgyat 38 oktató oktatja, köztük 53% a fokozattal ren-

delkezők aránya, ugyanez a 20 tantárgyfelelős körében gyakorlatilag 100%. Az 

AT:AE arány 30:6, a vendégtanárok száma 2. 9 főiskolai tanár, két egyetemi és 

nyolc főiskolai docens, egy adjunktus és négy tanársegéd van a képzésben. A 

kormegoszlás igen előnyös, az oktatók fele 1970 utáni születésű. A szakirányú 

(külgazdasági) egyetemi diplomával rendelkezők aránya alacsony. Az oktatók 

publikációi többnyire lefedik az oktatott tárgy témaköreit, egyes esetekben vi-

szont a publikációk helyi folyóiratokra és kiadványokra vagy konferencia- 

anyagokra (esetenként nemzetközi) koncentrálódnak, s az országos megjelenés 

hiányzik vagy gyenge.  

Az oktatók terhelése magas, különösen, ha az oktatás hétvégére koncentrálódik. 

Ilyenkor problematikus lehet egyes oktatók napi óraterhelése, mert a teljes idejű 

képzés órarendje is alkalmazkodik ahhoz, hogy a diákok többsége már a képzés 

ideje alatt dolgozik.  

Tudományos háttér 

A legtöbb oktató publikációs tevékenysége rendszeres és a szak tekintetében 

releváns, különösen a szakfelelős és a specializációfelelős esetében. Szakirányú 
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publikációik jelentek meg idegen nyelvű és magyar nyelvű könyvekben és fo-

lyóiratokban az Euro kérdéskörében, turisztikai témákban, vagy például Ma-

gyarország földgáz-függőségéről, a keleti nyitás és a gazdaságpolitika újabb 

módszereiről, az EU pályázatok tapasztalatairól, a hungarikumok exportjáról. 

A szak oktatóinak kutatási kapcsolata van az MTA Regionális Kutató Központ-

jával, Földrajztudományi Intézetével, valamint az ELTE-vel és a Szent István 

Egyetemmel. Vállalati kutatási kapcsolatok kevésbé léteznek. 

A főiskola nemzetközi kapcsolatai jelentősek. A szakon működő oktatók közül 

többen voltak már Erasmus látogatáson. Az Erasmus partnerek száma mintegy 

15. Ez a kutatási teljesítményt is előnyösen befolyásolja.  

Rendszeresen szerveznek tudományos konferenciákat az intézményben. A kon-

ferencia részvételi aktivitás is jelentős.  

A főiskola 2014 elején csatlakozott az MTMT rendszeréhez. Az adatok feltöl-

tése folyamatos.  

Infrastrukturális feltételek 

A két képzési helyszín infrastrukturális feltételei alapvetően eltérőek. 

A tatabányai helyszín nagyvonalúan felszerelt, és bőséges oktatási terekkel, 

nagy területű könyvtárral rendelkezik, mind az internetes keresést lehetővé tevő 

számítógépes asztalokkal, mind a hagyományos olvasást-tanulást szolgáló asz-

talokkal rendelkezik. A könyvtár megfelelően berendezett és ellátott, szak-

könyvállománya kielégítő, emellett az általános művelődést is szolgálja. A 

nyitvatartási rend, illetve a személyzet rugalmassága segíti, hogy a hallgatók 

igénybe tudják venni a könyvtár szolgáltatásait. Az állomány biztonságos vé-

delme megoldott. Több tanterem az ún. webináriumi felvételek készítésére al-

kalmas technikával is felszerelt. Ez a technika korszerű, és mind az oktató, mind 

a hallgatók számára új tanítási/tanulási módszereket tesz lehetővé. A hallgatók 

egyértelműen pozitívnak találták ezt a módszert, ami az előadások és szeminá-

riumok felvételével, rögzítésével és rendszerezésével új dimenziót ad az okta-

tásnak. Különösen a részidejű, levelező hallgatók számára nyújt kedvező lehe-

tőséget az előadások weben történő otthoni egyidejű követése és a bekapcsoló-

dás lehetősége, illetőleg a többszöri utólagos visszahallgatás lehetősége. Lé-

nyeges feltétel, hogy a hallgatóknak biztosítanak olyan laptopot, amivel a rend-

szerhez kapcsolódni tudnak. Több elektronikus adatbázis is a hallgatók rendel-

kezésére áll.  

A budapesti helyszín néhány év alatt több költözésen esett át. Szembetűnő a 

zsúfoltság. A rendelkezésre álló irodák és tantermek jól felszereltek, itt is meg-

találhatók a webináriumi berendezések. Szükség esetén lehetőség van az épü-

letben lévő, más szervezetekhez tartozó termek használatára, például az 

Auditorium Maximum bérlésére. A budapesti hallgatóknak hozzáférésük van 
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az azonos épületben levő Általános Vállalkozási Főiskola (ÁVF) 40 ezer köte-

tes könyvárához, ahol az EDUTUS 2000, a képzéshez szükséges könyvet he-

lyezett el. A könyvtár állománya továbbfejlesztésre szorul, még akkor is, ha (az 

IBS-be beolvadt, és e képzési helyszínen a képzést kifuttató) ÁVF könyvtárát a 

jövőben is használhatják. A hallgatók véleménye szerint a nyitvatartási rend meg-

nehezíti a könyvtár igénybevételét még a nappali tagozatos hallgatók számára is. 

A hallgatók véleménye szerint a budapesti helyszínen a számítógépek lassúak 

és elavultak. Bizonyos szakmaspecifikus szoftverek elérhetőségét hiányolták a 

végzett és a tudásuk gyakorlati hasznosíthatóságának tapasztalatával rendel-

kező hallgatók. Különösen a más intézményből átjött hallgatók hangsúlyozták 

a főiskolának azt az előnyét, hogy az ügyintézés hallgatóbarát. 

Számos tankönyv, példatár e-book formában érhető el. A tananyagok elérhe-

tőek, az angol nyelvűek is, ezzel a hallgatók elégedettek. Előnyös ilyen szem-

pontból a műszaki képzéshez való kapcsolódás (Tatabányán). Az idegen nyelvű 

képzéshez jók a laboratóriumi feltételek.  

A képzési létszám és kapacitás 

A főiskola tatabányai székhelyén az éves tervezett felvételi keretszám a nappali 

tagozaton 40-100 között ingadozott, a levelező tagozaton pedig 35-80 között. 

Mindezt az intézmény képzési területi kapacitása lehetővé tette volna, a felvett 

hallgatók száma azonban messze elmaradt a tervtől (2009: 11 hallgató, 2010: 

18, 2011: 25, 2012: 15, 2013: 6). Utoljára 2013-ban indult képzés a nappali 

tagozaton, és – a vizsgált 2009/10 és 2013/14 közötti időszakban egyetlen év-

ben – 2012-ben a levelező tagozaton, 2 hallgatóval. Mindez felveti a képzés 

fenntarthatóságát. A tatabányai hallgatók ugyanakkor egyértelműen kedvező-

nek és vállalhatónak találták, hogy helyben tudnak felsőfokú diplomához jutni. 

A budapesti képzési helyszínen a nappali és a levelező tagozaton egyaránt 

évente 80-120 hallgató felvételét tervezték. E hallgatói létszámok belefértek 

volna az intézmény képzési területi kapacitásába, de a tervezett keretet egyetlen 

évben sem tudták kitölteni (2009: 28 hallgató, 2010: 64, 2011: 53, 2012: 25, 

2014: 9). Az elmaradás nem olyan szembetűnő, mint a tatabányai képzés ese-

tében. 2013-ban nem indult el a képzés a nappali tagozaton, a levelező tagoza-

ton képzést csak 2011/12-ben és 2012/13-ban indították 35, illetve 10 felvett 

hallgatóval. 2014-ben és 2015-ben csak a budapesti képzési helyszínre hirdet-

ték meg a képzést. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése  

A kurzusok jellege, módszertana 

A kurzusok rendszerében arányosan van jelen az elmélet és a gyakorlat. Az 

önálló munkavégzés is megjelenik, a hallgatókat csoportos és egyéni prezentá-

ciókra, projektekre kérik fel. A csekély hallgatói létszám intenzívebb interaktív 
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oktatásra, személyes kapcsolatok kialakítására ad lehetőséget. Egyéni konzul-

tációkat bármikor kérhetnek a hallgatók a tanáraiktól – ezt a hallgatók is meg-

erősítették. Dicsérték az oktatók segítőkészségét. 

A tanórák kiegészítéseképpen a hallgatók a webinárium segítségét is igénybe 

vehetik, amivel az nagyban hozzájárul az oktatás hatékonyságának javításához. 

Más e-learning módszerekkel is igyekeznek közelebb vinni a hallgatókhoz a 

tudnivalókat.  

Az Erasmus szakmai gyakorlatokra évente mintegy 20-25 hallgató utazik ki. A 

hallgatók véleménye szerint a kiutazók többsége turizmus-vendéglátás alapsza-

kos diák, de az intézmény hivatalos álláspontja szerint a szakok között kiegyen-

lített az Erasmus aktivitás. Ezt az egy féléves résztanulmányok adatai alá is tá-

masztják.  

Értékelés és ellenőrzés 

Az értékelés rendje megfelelő. Az egyes tantárgyaknál a teljesítmény értékelése 

több tényezőn alapul. Prezentációk, évközi feladatok, egyéb szóbeli és írásbeli 

teljesítmények együttesen alakítják ki az osztályzatokat.  

A szakmai gyakorlat irányítása külön kijelölt oktató feladata. A szakmai gya-

korlat ideje és kreditelismerése megfelelő.  

A záróvizsgán a szakdolgozat védése mellett a hallgató szakmai felkészültsé-

gét, a tárgyi tudást és a kompetenciák megszerzését is ellenőrzik. Ez megfelel 

az általános gyakorlatnak. A záróvizsga-bizottsági elnökök kiválasztása gondos 

és körültekintő folyamat. A visszajelzéseket beépítik a fejlesztési folyamatba.  

A szakdolgozatok témáit kiírják a hallgatóknak, de a hallgató is élhet javaslat-

tal. Ebben a hallgató munkahelye is szerepet játszik, minden előnyével és hát-

rányával együtt. A szakdolgozati konzultációk az utolsó félévben vannak. A 

szakdolgozati szemináriumot tantárgyként rögzítik a Neptun rendszerben. A té-

mavezető aláírással igazolja a részvételt, de jegyet nem ad. Plágiumvadász 

rendszert nem alkalmaznak.  

A kutatáshoz szükséges ismereteket és készségeket a nemzetközi gazdálkodás 

szakon jól megtanulják a hallgatók. Ezt igazolták a szakdolgozatok is, bár akadt 

bennük néhány pontatlanság a hivatkozások tekintetében. De alapvetően igé-

nyes a tudásátadás folyamata és az értékelés is.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

Tatabányán a vizsgált időszakban a nappali tagozatra 75 hallgatót vettek fel, 10 

diplomát adtak ki; Budapesten a nappali tagozatra 179 hallgatót vettek fel, és 

19 diplomát adtak ki. A levelező tagozaton nem adtak ki diplomát.  

Az intézmény külső tényezőknek (állami finanszírozás csökkenése, demográ-

fiai változások) és intézményi okoknak (az intézmény nevének megváltozása 

és az új név gyengébb ismertsége, Budapesten a korábbi képzési hely nehéz 
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megközelíthetősége) tulajdonítja a jelentkezések kedvezőtlen alakulását. Mind-

ezek mellett – és talán elsősorban – a nyelvtudás szűkössége veti vissza ennek 

a szaknak az elfogadását. Az előírt két szakmai nyelvvizsga kemény korlát az 

átlagos hallgató számára. Ez utóbbi az eredményesség szempontjából is a kép-

zés legnagyobb problémája. Hiába hirdetnek szaknyelvi előkészítő, támogató 

kurzusokat, komoly gond a kiadható diplomák alacsony száma a (két) nyelv-

vizsga hiánya miatt.  

A hallgatók többsége a mintatanterv szerint, hét félév alatt befejezi a tanulmá-

nyait. A képzési időt túllépők aránya Tatabányán 7-28% között ingadozott, Bu-

dapesten 4-23% között. A lemorzsolódott (a képzésből törölt vagy elbocsátott) 

hallgatók száma Tatabányán 23 fő (köztük a levelező tagozat mindkét hallga-

tója), Budapesten a nappali tagozaton 67 fő, a levelező tagozaton 34 fő. Előfor-

dul szakváltás abból a célból, hogy csak egy nyelvhez legyen kötve a diploma. 

Anyagi okokra is visszavezethető ez a jelenség, nemcsak a nyelvtudás korláta-

ira. Az anyagi hátrányok kompenzálására többféle ösztöndíjat hirdet meg az 

intézmény, Tatabánya városa is ad ösztöndíjat. A tendencia javulását várják a 

hallgatóknak a diplomamentő programba való bekapcsolásától. Segíteni pró-

bálják a hallgatókat azzal is, hogy az önköltség vagy annak egy része ledolgoz-

ható az intézményben. Már tapasztalják annak a pozitív hatását, hogy a buda-

pesti képzés központját a város központi részébe helyezték át, a külső Bécsi 

útról a Villányi útra. 

A hallgatók felkészítése a mesterképzésre és a tehetséggondozás változatos esz-

közökkel történik. A TDK eredmények főiskolai szinten jónak mondhatók 

(nem volt megállapítható, hány dolgozat köthető a nemzetközi gazdálkodás 

alapszakhoz). Úgy látszik, az új Edutus Főiskola megőrizte az elődök, a MÜTF 

és a Harsányi János Főiskola potenciálját ebben a tekintetben is. A demonstrá-

tori rendszer és a szakkollégium is elemei a tehetséggondozási folyamatnak.  

A DPR rendszert 2010 óta alkalmazzák. A rendszer információi szerint a szak-

ról kevesen mennek mesterszakra, de az elhelyezkedés a munkaerőpiacon zök-

kenőmentes, a főiskola komoly segítségével.  

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak gazdája szervezetileg a Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék, 

amelybe beolvadt a korábbi Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék. A tanszékve-

zető, aki a nemzetközi gazdálkodás alapképzés szakfelelőse is, mindkét minő-

ségében aktív részese a szak irányításának.  

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A főiskolán a minőségirányítás intézményi szinten szervezett, minden szakon 



nemzetközi gazdálkodás 

alapképzés 

408 

egységes rendszert alkalmaznak. A Minőségirányítási Bizottság a Szenátus ál-

landó bizottságaként működik. A tevékenység szervezését, az operatív felada-

tok ellátását a Minőségirányítási Iroda munkatársa végzi a minőségirányítási 

menedzser (aki stratégiai főigazgató is) irányításával. A főiskola a 2010/11. 

tanév óta éves önértékeléssel működteti a TQM alapú minőségirányítási rend-

szert. Az éves önértékelések alapján minőségfejlesztési programok készülnek, 

amelyek eredményeit a Minőségirányítási Bizottság vizsgálja. Ilyen program 

volt többek között az Oktatói Teljesítményértékelő Rendszer kialakítása és mű-

ködtetése. Az oktatók elégedettségét is rendszeresen értékelik. Fontos szerepe 

van az oktatók hallgatók általi értékelésének (OMHV). 

A minőségbiztosítás szempontjából nem elhanyagolható az, hogy a főiskola az 

oktatók számára továbbképzést szervez, amelynek keretében az oktatók elsajá-

títhatják a webinárium előadás készítésének technikáját és szakmai segítséget 

kapnak a felvett előadások végleges rögzítéséhez. Alkalmanként szerveznek 

nyelvi tréningeket is.  

A szak népszerűségének csökkenését több módon igyekeznek ellensúlyozni. A 

legutóbbi évben némi javulás látható is a jelentkezésekben.  

A nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének jó eszköze az évente megrendezett 

Nemzetközi Hét, számos külföldi partner részvételével.  

Az Edutus márkanév bevezetését a marketing szakértők lassúnak ítélik meg, 

problematikusnak tartják.  

A DPR rendszert, a végzettek nyomon követését 2010 óta alkalmazzák.  

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

Az intézmény C-SWOT analízise reális és mértéktartó megállapításokat tartal-

maz. Erősségeik között jelenítették meg a gyakorlatorientált képzést, az ösztön-

díjak széles körét és a kis hallgatói létszámot is, mint az oktatói munka minő-

ségének javító tényezőjét. A gyengeségek közt említik a kiadatlan diplomák 

magas arányát (nyelvi okok miatt) és a nyelvi képzés egyéb korlátait. A legelső 

helyen áll azonban az oktatók túlterheltsége, ami összefügg a Tatabánya és Bu-

dapest kettős képzési hely működésével is.  

Érthető törekvésük az angol nyelvű képzés indítása, de ennek feltételeit és fenn-

tarthatóságát vizsgálni kellene. 

A hallgatói létszám növelése és a nappali tagozatos hallgatók megtartása szem-

pontjából fontos a főiskola Pegasus programja, amelyben a hallgatóknak kü-

lönböző részidős munkalehetőségeket biztosítanak, és a várható jövedelmüket 

a főiskola előfinanszírozza a kiadásaik (tandíj, megélhetés) időbeni finanszíro-

zása érdekében. Rövid múltra visszatekintő kezdeményezés az élsportolói ok-
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tatási program, amiben az oktatás, vizsgáztatás igazodik a sportolók időbeosz-

tásához. A tervek között szerepel a fogyatékosok bekapcsolását szolgáló, pá-

lyára állító program és külföldi hallgatók vonzása. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A nyelvi képzés további megerősítése segíthet a legfontosabb problémák 

megoldásában. 

2. A két képzési hely profilját jobban szét lehetne választani a párhuzamos-

ságok csökkentése érdekében. 

3. Javasolható a szak törzstárgyainak további fejlesztése, a képzés korszerű 

szemléletű megerősítése. 

4. Javasoljuk, hogy kérjék a tervezett angol nyelvű képzés akkreditálását a 

MAB-tól. 
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Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

nemzetközi gazdálkodás  

alapképzési szak 

nemzetközi vállalkozások; 

európai regionális gazdasági kap-

csolatok 

specializációk 

 

szakindítási MAB határozat: 

2005/8/III/2/81.  

2016/1/VII/4/2. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre,  

a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő  
(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 A szakirányú tudományos háttér kifogásolható, a szakfelelős esetében is. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán a nemzetközi gazdálkodás 

alapképzési szakon a képzés magyar nyelven, teljes idejű, nappali és részidejű, 

levelező munkarendben folyik. Levelező képzés 2009/2010-ben indult utoljára. 

Két specializáció van a képzésben (27-27 kredittel): nemzetközi vállalkozások, 

illetve európai regionális kapcsolatok. 

A tanterv tanulmányi és ismeretkörei megfelelnek a KKK-ban előírtaknak. A 

tananyag biztosítja a KKK szerinti kompetenciákat. Meglepő eleme a tanterv-

nek, hogy a nemzetközi gazdaságtan tárgy nem kötelező, hanem kötelezően vá-

lasztható. Ez önmagában és a mesterképzésre való alapozásban is problémát 

jelenthet, a tanterv módosítását igényli. 

A szak ismeretköri lefedettsége jó, összességében a tanterv és a tananyag meg-

felelő. Javasolt a gazdaságpolitikai ismeretek kiegészítése (többszintű kor-

mányzás, amiben a nemzeti gazdaságpolitikákkal szemben erőteljes alkalmaz-

kodási igény jelentkezik), és vállalati dimenziókban a transznacionális hálóza-

tok beemelése a tantervbe. Néhány tantárgy kötelező tananyaga frissíthető 

lenne (mikroökonómia, gazdaságpolitika, EU politikák). 



nemzetközi gazdálkodás 

alapképzés 

411 

Személyi feltételek 

A nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak és a nemzetközi vállalkozások spe-

cializáció felelőse Nagy Zoltán PhD, egyetemi docens. Alapképzettsége törté-

nelem-földrajz szakos középiskolai tanár. Közgazdasági Egyetemi diplomája is 

van, PhD fokozatát földtudományok területén szerezte 2007-ben. Publikációi 

döntően a társadalomföldrajz területéhez kötődnek. Tantárgyai a szakon: gaz-

daságföldrajz, nemzetközi regionális kapcsolatok, regionális gazdaságföldrajz. 

Az európai regionális kapcsolatok specializáció felelőse CSc, egyetemi tanár 

szintén a földtudományok területén szerezte a fokozatát, 2012-ben közgazda-

ságtudományokban habilitált. Kutatásai és publikációi döntően Észak-Magyar-

ország elmaradott térségeire koncentrálódnak. Az európai regionális gazdasági 

kapcsolatok specializáció felelőse G. Fekete Éva. 

A szak erős regionális jellegét az egyetemnek a térségben betöltött szerepe is 

indokolja, de erősíteni kell az európai és globális megközelítést. A szakfelelős-

nek érdemes lehet egy teamre támaszkodni, amiben a szak jellegét jelentő nem-

zetközi tárgyak felelőseivel dolgozna együtt. 

A tantárgyfelelősök megfelelnek az akkreditációs formai előírásoknak. 

Tudományos háttér 

A szakért felelős Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Területi- és Társa-

dalom-gazdasági Kutatási Műhelyében a képzéshez kapcsolódó kutatási témák: 

területi fejlődési folyamatok vizsgálata és modellezése Kelet-Közép-Európa 

térségében, annak régióiban; a globális kihívások és azokra adott válaszok tér-

beni megjelenésének és terjedésének elemzése. A fentiek csak kis mértékben 

eredményeznek elismert nemzetközi témájú publikációkat. A regionális föld-

rajzi, kistérségi, lokális kutatások dominálnak, döntően lokális publikációkkal. 

A nemzetközi képzés tudományos hátterét erősíteni kell. Ebben jó iránynak tű-

nik az utóbbi években formálódó visegrádi országok-fókusz is. Problémát 

okoz, hogy a helyi kutatási igények, megrendelések hiányoznak, amiben a vál-

ság miatti forrásszűke is szerepet játszik. Kutatási kínálattal (pl. a helyi 

transznacionálisok felé) talán előre lehet lépni. 

Infrastrukturális feltételek 

A szak kis létszámú, az oktatási elhelyezés megfelelő. A Miskolci Egyetem ki-

váló infrastruktúrával rendelkezik, és ebből megfelelő hányad jut a Gazdaság-

tudományi Karra. (Az előző években egy elhúzódó épület felújítási folyamat 

zajlott, ami vélhetően ez évben befejeződik. Ez némileg hátráltatta mind az ok-

tatói, mind a hallgatói munkát.) A számítástechnikai, oktatástechnikai ellátott-

ság jó. A 400 férőhelyes központi egyetemi könyvtár jó ellátást biztosít. Emel-

lett 2013 óta kari könyvtár is működik, ami 6 intézeti könyvtár összevonásával 

alakult. Ez pozitív, de ma, a számítógépes nyilvántartás, rendelés stb. korában 
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kérdéses, hogy racionális-e külön kari, a központi könyvtárhoz képest kissé sze-

gényesnek tűnő könyvtár fenntartása, ami – az elhúzódó felújítás miatt – való-

jában nem is működik, egyelőre az állomány több helyen érhető el. A központi 

könyvtáron keresztül elérhetőek nemzetközi adatbázisok, de ezek hallgatói fel-

használása még korlátozott.  

A nemzetközi könyvek, folyóiratok állományát erőteljesen növelni szükséges a 

nemzetközi szakok oktatásához és az ezekhez kapcsolódó kutatásokhoz. 

A képzési létszám és kapacitás 

A tervezett felvételi keretlétszám mind a nappali, mind a levelező képzésben 

2009/2010 és 2013/2014 között 40 – 60 között ingadozott. Levelező képzés 

utoljára 2009/10-ben indult. 

A felvettek száma 2011-ig meghaladta a tervezettet (2009/10: 80 fő, 2010/11: 

77 fő, 2011/12: 65 fő). A csökkenő tendencia folytatódott, 2012/13-ban és azóta 

a felvettek létszáma elmarad a tervezettől (évente 34 fő). 

Az intézmény képzési területi kapacitása lehetővé teszi a tervezett, illetve fel-

vett hallgatói létszámot, a csökkenő létszámot a korábban nagyobb kapacitásra 

kialakított humán és fizikai infrastruktúra mennyiségi értelemben bőven ki 

tudja szolgálni. Ha a csökkenő tendencia folytatódik, gondot jelenthet a nem-

zetközi gazdálkodás alapszak gazdaságos folytatása. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A nappali képzésben a tanterv – a szabadon választott tárgyakra jutó 120 órát 

leszámítva – 1950 órát irányoz elő: ebből 990 óra előadás (50,8%), 960 óra 

szeminárium (49,2%). A levelező tagozat tanterve szerint – a szabadon válasz-

tott tárgyakra jutó 36 órát leszámítva – 636 óra van a képzésben, ebből 342 óra 

előadás (53,8%), 294 óra szeminárium (46,2%). Az alkalmazott oktatási mód-

szerek változatosak, sok esetben a hallgatóknak prezentációt, egyéni vagy cso-

portos feladatmegoldást is teljesíteniük kell a félév folyamán. 

A szakmai gyakorlat a 7. félévben 15 egybefüggő hét / 300 óra a nappali kép-

zésben, és 100 óra a levelező képzésben. A gyakorlóhelyet a kar Világ- és Re-

gionális Gazdaságtan Intézete hagyja jóvá. A szakmai gyakorlat célja, hogy a 

hallgató a képzés során megszerzett elméleti és gyakorlati tudását az üzleti szfé-

rában is kamatoztassa, és a képzés lezárulása előtt szűkebb szakmaspecifikus 

ismeretekre is szert tegyen. 

Értékelés és ellenőrzés 

A számonkérés alapvetően három szinten jelenik meg a képzés során: félév-

közi, félév végi számonkérés és a képzés lezárásaként záróvizsga. A félév végi 
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számonkérések megoszlása viszonylag egyenletes, a félévenkénti 6-7 számon-

kérésből 3-5 kollokvium, 1-4 gyakorlati jegy. 

A teljesítményértékelés általános szabályait a Miskolci Egyetem Szervezeti és 

Működési Szabályzat III. kötete tartalmazza. Annak érdekében, hogy az érté-

kelés megfeleljen az adott szak képzési céljainak, az általános egyetemi előírá-

sok mellett a gazdaságtudományi képzési terület és a GTK hallgatói teljesít-

ményértékelési sajátosságait külön kiegészítő szabályzat rögzíti. Az ismeretek 

ellenőrzésének formáit és az értékelés rendjét részletesen szabályozza az egye-

tem és annak kiegészítéseként a kar Hallgatói Követelményrendszere (HKR, 

KHKR). 

A szakmai gyakorlat minden 4. hete után részbeszámolót küldenek a hallgatók 

a szakvezető Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézetnek, a részbeszámolók 

lezárásaként pedig záró értékelést is készítenek a gyakorlóhellyel (céggel) és a 

kijelölt helyi (céges) mentorral közösen. 

A záróvizsgát megelőzően a szakdolgozatot próba prezentáción lehet megvé-

deni. A komplex záróvizsga tételek a szak, illetve a specializációk szakmai tan-

tárgyai ismeretanyagát tartalmazzák. A záróvizsga tételek közös tételekből (23 

db) és specializációs tételekből (nemzetközi vállalkozások specializáció 13 db, 

európai regionális gazdasági kapcsolatok specializáció 10 db) állnak. 

A szakdolgozatokkal és a záróvizsgával kapcsolatos visszacsatolás mechaniz-

musa működik: a záróvizsgát követően a vizsgabizottság tagjai összegzik a záró-

vizsga tapasztalatait, levonják a következtetéseket, valamint megvitatják, hogy 

az oktatásban mely tématerületekre szükséges nagyobb hangsúlyt fektetni, indo-

kolt-e a tételekben, illetve a szakdolgozati témaválasztásban való változtatás. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A 2009/2010 és 2013/2014 közötti időszak felvett hallgatóinak száma és ösz-

szetétele jelzi a képzési terület nehézségeit. A nappali képzésben 2009/2010-

ben a felvett 80 hallgatóból 6 volt önköltséges, és 74 államilag finanszírozott. 

2013/2014-ben a felvett 34 hallgató mind önköltséges volt. A vizsgált időszak-

ban összesen 158 főt vettek fel államilag finanszírozott képzési formába és to-

vábbi 132 főt önköltséges képzési formába. 

A 270 felvett hallgatóhoz képzést – ugyanezen idő alatt – mindössze 111 diplomát 

adtak ki. Levelező képzésre 2009/2010-ben 28 főt vettek fel, 4 diplomát adtak ki. 

A diplomát átvevők létszámadatai azért is olyan alacsonyak, mivel a nemzetközi 

gazdálkodás alapképzési szakon az oklevél megszerzésének a feltétele két 

nyelvvizsga. A hallgatók számára a 7 féléves képzési idő alatt a két nyelvvizsga 

megszerzése okozza a legnagyobb nehézséget, annak ellenére, hogy négy fél-

éven keresztül heti négy nyelvórát ingyen vehetnek fel. A hallgatókkal és a kar 

vezetésével való konzultáció egyaránt jelezte, hogy a lehetőség szerint tovább 
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kell javítani a nyelvoktatás minőségét és kiterjedését a karon. A kari vezetés 

vizsgálja ennek lehetőségeit. 

2009/2010 - 2013/2014 között a nappali képzésben nyelvvizsga hiánya miatt a 

záróvizsgát tett hallgatók 27-65%-a, évente 12-45 fő, összesen 143 fő nem 

kapta meg a diplomáját. Mindez annak ellenére van így, hogy pl. a 2009/2010. 

tanévben a szakra felvett hallgatók 94%-a már rendelkezett egy nyelvvizsgával, 

így az első szaknyelvi vizsgát viszonylag hamar teljesíteni tudták. A második 

nyelvvizsgát azonban keveseknek sikerül megszerezni. Tovább rontja a hely-

zetet és a kilátásokat, hogy a 2013/2014. tanévben felvett hallgatóknak már csak 

50%-a rendelkezett nyelvvizsgával, így várhatóan még nagyobb arányú lesz az 

ő képzési időszakuk végére a diplomával nem rendelkezők aránya. 

A szakdolgozat-készítést és a mesterképzésre való továbblépést segítheti a ta-

nulás- és kutatásmódszertan választható tárgy, valamint a tehetséggondozás 

különböző formái, köztük a szakkollégium és a TDK-munka készítés. A ki-

emelkedő teljesítmények elérésének lehetőségét teremti meg többek között a 

Hallgatói Karrieriroda, a Hantos Elemér Szakkollégium, a gyakornoki rend-

szer, a külföldi részképzésen és szakmai gyakorlaton való részvétel megszer-

vezése és támogatása, illetve TDK-, valamint demonstrátori tevékenység lehe-

tőségének biztosítása. A szakon a 2009-2013 közötti időszakban 67 tudomá-

nyos diákköri dolgozat született, közülük 35 ért el helyezést a kari és 6 az or-

szágos versenyen. A szakkollégiumnak évente 15-20 hallgatója van, köztük ál-

talában 5-6 a szak hallgatója. A különböző esetmegoldó versenyeken való rész-

vétel is lehetőséget ad a hallgatóknak képességeik fejlesztésére. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A képzés szakmai gazdája a kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézete. A 

szakfelelős feladatai, a szakmai döntések szabályozottak. A szakfelelős feladata 

a szak koordinálása, működtetése és fejlesztése, a szakreferens munkájának ko-

ordinálása, a szak érdekeinek képviselete a döntéshozatalban. A szakreferens 

feladata közreműködés a szakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokban, do-

kumentáció karbantartása, hallgatók és oktatók tájékoztatása, kapcsolattartás a 

hallgatókkal, oktatókkal és az intézményi szervezetekkel, szakszemináriumi és 

szakdolgozati munka támogatása, a záróvizsga előkészítése és a lebonyolításá-

ban való közreműködés. 

A szakfelelős – együttműködve a szakreferenssel és a kari vezetéssel, elsődle-

gesen a dékánnal és intézetigazgatókkal – rendszeresen ellenőrzi a szakot az 

oktatás színvonalának fenntartása, illetve fejlesztése érdekében. Az ellenőrzés 

többek között pl. a tematikában feltüntetett tananyag megfelelőségét értékeli 

mind tartalmi, mind oktatástechnikai szempontból, továbbá hogy követi-e a 

hallgatói és a piaci igényeket. 
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Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A szak „problémás területeit”a szakvezető Világ- és Regionális Gazdaságtan 

Intézet kiemelten kezeli, és a Gazdaságtudományi Karral együttműködve tö-

rekszik a hatékonyság növelésére. A MAB korábbi intézményi akkreditációs 

jelentésében megjelenő, a GTK számára fejlesztendő területek közül és a ko-

rábbi audit, monitoring vizsgálatok eredményei és tapasztalatai alapján a javító 

intézkedések a lemorzsolódás csökkentésére és a tehetséggondozás megőrzé-

sére koncentrálnak. Fontos továbbá az alapszak népszerűsítése és a beiskolázás 

erősítése, a nemzetközi kapcsolatok erősítése, az oktatás szakmai színvonalá-

nak és gyakorlatorientáltságának javítása, a hallgatói tájékoztatás erősítése. 

A szak minőségbiztosítási folyamatai intézményi és kari szinten koordináltak. 

Az intézeti minőségbiztosítási megbízott a Kari Minőségbiztosítási Bizottság-

gal és a Miskolci Egyetem Minőségbiztosítási Irodájával együttműködve végzi 

el az értékelési feladatokat. A Kari Minőségbiztosítási Bizottság kari szinten 

készít összehasonlító elemzéseket, emellett a Minőségbiztosítási Iroda leszűri 

a szak szintű eredményeket is, annak adatai és jelentéseit a szakfelelősök tekin-

tik át. A munkaerőpiaci visszajelzések fontos információkkal szolgálnak a kar 

képzési struktúrájának alakításához. Ugyanakkor ezt nehezíti az igen alacsony 

visszajelzési arány. Az elmúlt időszakban kari (2009. év, 14 válaszadó) és in-

tézményi szinten (2013. év, 66 válaszadó) kétszer vizsgálták ezeket az impul-

zusokat, véleményeket. Ezen javítani kellene. 

A kari oktatói/munkatársi elégedettségi vizsgálat megtekintett eredményei ér-

zékelhető romlást jeleznek 2009 és 2013 között. Különösen a teljesítmény elis-

merésénél, a karon belüli kommunikációnál, a megtartóképességnél, a munka-

feltételeknél negatív a kép. Nagy a különbség a munkatársi és a hallgatói elége-

dettségi vizsgálatok sugallta helyzetkép között. Ez azt jelezheti, hogy az okta-

tók közötti belső gondok kevésbé sugároznak ki a hallgatókkal való foglalko-

zásra. A szakmai tartalommal való hallgatói elégedettséget a kurzusértékelés, 

az oktatói munka hallgatói véleményezésének központi eszköze méri. 

Az oktatók hallgatói értékelésénél a nemzetközi gazdálkodás szak globális in-

dexe 3,8 az ötfokozatú skálán, az oktatás színvonalának mutatója 3,6, a tárgyak 

előadójának mutatója 4,1. Nagyon jó értékelést kapott az oktatók órára való 

felkészültsége: 4,4 és a hallgatók tájékoztatása a követelményekről: 4,6. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A szak C-SWOT analízise igen reális problémákat érint a veszélyek és a korlá-

tok felvázolásával (finanszírozási problémák, a régió nehéz helyzete, a beisko-

lázási bázis szűkülése stb.). Az erősségek között a jó hallgatókat, az erős okta-
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tási színvonalat emelik ki. Ez a hallgatók végzési adatait és az oktatók szakirá-

nyú tudományos publikációit nézve kissé optimistának tűnik. A gyengeségek 

között kevés az önkritikus elem, ami nehezítheti az előrelépést. Tartalmi lehe-

tőséget lényegében nem tárnak fel. (Például a szakmai tanulmányutak számának 

növelése nem tűnik kitörési pontnak.) Ugyanakkor figyelembe kell vennünk, 

hogy e nehéz helyzetű régióban valóban nem könnyű az előrelépés. A kar veze-

tésével, a szakfelelőssel és az oktatókkal való beszélgetések során már jobban 

körvonalazódtak belső elemzések és kitörési pontok. Pozitív fejlemény, hogy ja-

vulóban van a vállalati környezet, új cégek települtek a régióba, és a kar erősítette 

is az ezekkel való kapcsolatát. A nemzetközi gazdálkodás, nemzetközi gazdaság 

és gazdálkodás szakoknál pedig a határokhoz való közelség adta lehetőségek 

jobb kihasználása került előtérbe; cél az EU-ban a visegrádi országokra való 

fókuszálás is. A nemzetközi gazdálkodás szakon duális képzést is terveznek. 

Szükség lenne egy fenntarthatósági stratégia kidolgozására az egyetem és a ré-

gió speciális helyzete alapján, amiben a szak profilok változtatásának eshetősé-

geit elemeznék (ha a nemzetközi gazdálkodás, nemzetközi gazdaság és gazdál-

kodás szakok nem tarthatók fenn, akkor más szakokon a nemzetközi dimenziók 

erősítése), és a külső, benne a nemzetközi és régiós kutatási és oktatási kapcso-

latok erősítése kaphatna hangsúlyt. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A nemzetközi szakok oktatásában a jelenlegi erős regionális háttér mellett 

erősíteni kell az Európai Unió és a globális folyamatok elemzésének a sú-

lyát. 

2. Az előzővel is szoros összefüggésben erősíteni kell a nemzetközi szakok 

tudományos hátterét a karon, és erősíteni az ilyen irányú jegyzett publiká-

ciók megjelenését. 

3. Szükség lenne egy humán fejlesztési stratégia kidolgozására, amiben a ha-

bilitáció helyének világosabb meghatározására kellene törekedni, és a 

megszerzésére való ösztönzés nagyobb hangsúlyt kapna. 

4. A kialakuló kari könyvtár állományában a nemzetközi irodalmi anyag 

(könyvek, folyóiratok) bővítése szükséges. 

5. Keressék a nyelvoktatás hatékonyságát javító megoldásokat. 
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Nyugat-magyarországi Egyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

nemzetközi gazdálkodás  

alapképzési szak 

európai üzleti kapcsolatok  

specializáció 

 

működő képzés értékelése: 

2007/10/XI/3. 

angol nyelvű képzés MAB határo-

zata: a MAB nem véleményezte 

2016/1/VII/4/10. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar és angol nyelvű képzésre, 

 a jelentésben szereplő javaslatokra reagáló 

 intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szakon teljes idejű, nappali és részidejű, levelező képzés folyik magyar nyel-

ven, illetve a Double Degree Program keretében angol nyelven a hollandiai 

Fontys University of Applied Sciences és a finn Seinäjoki University of 

Applied Sciences együttműködésében. 

A tanterv, az előírt tanulmányi területek és ismeretkörök (alapozó ismeretek, 

szakmai törzsanyag, differenciált szakmai ismeretek aránya) összhangban van 

a KKK-ban előírtakkal. Az elmélet és a gyakorlat aránya megfelel a követel-

ményeknek. A főbb tanulmányi területek az előírt kredittartományban vannak. 

A tantárgyak egymásra épülnek, koherens egészet alkotva lehetővé teszik a 

képzési célok elérését, az általános és szakmai kompetenciák megszerzését.  

A tananyagok tartalma és felépítése elfogadható. Egy-két tárgy esetében (euró-

pai tanulmányok, világgazdaságtan stb.) viszonylag régi, illetve megkérdője-

lezhető tudományos minőségű a hallgatóknak megadott szakirodalom.  

Személyi feltételek 

A szakfelelős és a specializáció felelőse Czeglédy Tamás PhD fokozattal ren-

delkezik, szakmai és formai megfelelősége rendben van. Az utóbbi években 

megjelent publikációinak jelentős része angol és német nyelvű. Ugyanakkor a 

publikációk nagy része konferenciaanyag, alig van olyan publikáció, amely az 

MTA által is értékelt tudományos folyóiratban jelent meg. A szakfelelős okta-

tási projektek koordinálásában és végrehajtásában is részt vett.  

Két fő kivételével a tantárgyfelelősök tudományos fokozattal rendelkeznek. A 
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tudományos fokozat nélküli tantárgyfelelősök jogászok. Ez a helyzet két tudo-

mányos fokozattal rendelkező professzor nyugdíjba vonulása miatt jött létre. 

Az egyik oktató esetében a PhD fokozat megszerzése folyamatban van.  

A képzés 41 kötelező tantárgyát 48 oktató oktatja, közülük 30 tantárgyfelelős. 

A hallgatóknak felkínált tantárgyak száma 61. 33 oktató rendelkezik PhD/CSc, 

2 oktató DSc fokozattal. A FOI-hez tartozás alapján 36 oktató AT, 11 fő AE és 

1 fő V státuszú. Mindez megfelel a jogszabályi feltételeknek. Az óraterhelés és 

a kreditszám éves átlagban megfelel a jogszabályoknak.  

Az oktatói kar mintegy kétharmadát az 1960 és 1980 között születettek teszik 

ki, ami optimális megoszlást eredményez. A nyugdíj előtti korosztályba két 

egyetem tanár (egy főállású és egy óraadó) tartozik. A frissen végzett vagy PhD 

fokozatszerzési eljárásban résztvevők száma 11 fő.  

Tudományos háttér 

A vezetés az oktatóktól elvárja a magas szintű tudományos tevékenységet, ami-

hez igyekszik megadni a feltételeket (pályázatokon való részvétel biztosítása, 

tudományos konferenciák szervezése, publikációs lehetőségek nyújtása stb.). A 

kutatási eredmények beépülnek az oktatásba jegyzet vagy tankönyv formájá-

ban. Az oktatók publikációs tevékenysége sem mennyiségi, sem minőségi 

szempontból nem tekinthető kiemelkedőnek.  

Infrastrukturális feltételek 

A képzés infrastrukturális feltételek jók. Az 5011 m2 nettó alapterület a kar teljes 

oktatási-kutatási, adminisztrációs helyigényét biztosítja. Az épület felújításakor 

a kornak megfelelő belső informatikai hálózat került kialakításra. A gépeken 

megtalálhatók az oktatást segítő szoftverek, köztük az idegen angol nyelvű kép-

zést támogatók is. A számítástechnikai eszközök állandó korszerűsítésére pályá-

zati forrásokat használnak. Az oktatói és adminisztratív dolgozói állomány szá-

mítógépes ellátottsága jó, a technikai eszközök korszerűsítése folyamatos.  

A könyvtár egyetemi tagkönyvtárrá alakult, ami azt jelenti, hogy magasabb 

szintre lépett. A könyvtár anyagának bővítése pályázati úton beszerzett forrá-

sokból történik. 

Képzési létszám és kapacitás 

A tervezett létszámadatokhoz képest a felvettek létszáma elmaradt a várakozá-

soktól. Az államilag támogatott hallgatók számának 2011-ben történt lényeges 

csökkentése szintén visszavetette a hallgatói létszámokat annak ellenére, hogy 

a kar hatékony vállalati ösztöndíj rendszert vezetett be a hallgatók költségeinek 

fedezésére. 

A teljes idejű képzésben a kapacitás a 2009 és 2013 között évente 35-80 fő, a 

felvettek száma ebben az intervallumban 146 fő (46, 40, 24, 26, 10). 

A részidejű képzésben a kapacitás évente 25-40 fő, a felvett hallgatók száma 



nemzetközi gazdálkodás 

alapképzés 

419 

ugyanebben az időszakban összesen 22 (14, -, -, -,8). A részidejű képzés 2013-

ban, 3 év szünet után újra indításra került. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A teljes idejű képzésben a szakmai törzsanyag esetében 225/330 az elő-

adás/gyakorlat arány, óraszámban kifejezve. A differenciált szakmai ismeretek 

esetében az arány 150/120. A részidejű képzésben a szakmai törzsanyag eseté-

ben 90/115, a differenciált szakmai ismeretek körében 50/45 az előadás/gya-

korlat aránya.   

A szemináriumok keretében lehetőség van projekt- és csoportfeladatokra, ezek 

félévközi jeggyel záródó tárgyak. Az előadások tananyagának számonkérése 

kollokvium formájában történik. A szakszeminárium kertében csoportos fog-

lalkozásokat is tartanak vállalatoknál, ezek a tanulási folyamat szerves részét 

képezik. Az arányok megfelelőek, összhangban vannak a KKK-ban előírtakkal. 

A kar e-learning portálja lehetővé teszi a tananyagokhoz való gyors hozzáfé-

rést. A portálra az oktatók feltölthetik a tananyagaikat. A hallgatók a tantárgyi 

tematikákat külön internetes felületen érik el.  

Az idegen nyelvek oktatása az egyetemhez tartozó nyelvi lektorátus feladata. 

A nyelvoktatás négy féléven keresztül ingyenes, utána a hallgatói igények alap-

ján szervezett tanfolyamok térítéskötelesek. A kötelezően választható idegen 

nyelvű tárgyak felvétele segít a hallgatóknak a szakmai nyelvtanulásban. Két 

nyelvvizsga a diploma megszerzésének feltétele.  

A tanulással kapcsolatos módszertani segítségnyújtás és a kompetenciák fej-

lesztésének módszerei megfelelő.  

A hallgatóknak lehetőségük van az Erasmus és a C+ programokban való rész-

vételre. Éves átlagban 10-15% a részvételi arány. Sikeres vállalati kapcsolatfel-

vétel után a LEONARDO Students’ Mobility keretében is lehet támogatáshoz 

jutni külföldi tanulmányok folytatásához.  

A képzésben résztvevők átlagosan 10%-a él a finnországi Seinajäki Egyetem-

mel létrehozott Double degree programban való részvétel lehetőségével. Ez ré-

sze az Amber Road nemzetközi együttműködési keretrendszernek. A finnhez ha-

sonló konstrukció van kialakítás alatt a lengyelországi Bydgoszcz egyetemével.  

Értékelés és ellenőrzés 

A számonkérés jellege a tantárgyak sajátosságaitól függ. Az oktatók törekednek 

arra, hogy minél több szóbeli vizsga legyen. Írásbeli vizsga esetén a tesztek 

helyett minél több kifejtendő, esszé típusú kérdést kapnak a hallgatók. A válla-

lati kapcsolati csoport feladata az üzleti szférával való együttműködés előmoz-

dítása internetes felület biztosítása, különféle rendezvények és az üzleti szféra 
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képviselőinek előadásai révén. Az integrált vállalati hét beépül a szakon folyó 

oktatásba, és előkészíti a duális közgazdászképzés elindítását.  

Az elméleti anyag számonkérése az előírásoknak megfelelően történik.  

A szakmai gyakorlat feltételeit kari szabályzat tartalmazza. A szakmai gyakor-

latnak kötelező eredményei vannak. A hallgatókat a gyakorlatihely-választás-

ban és az ottani munkában egyetemi belső konzulens segíti. A hallgatóknak 

folyamatosan munkanaplót kell vezetniük, ez a kapcsolattartást is megkönnyíti. 

A szakmai beszámoló terjedelme 30 oldal, a beszámoló szerkezetét részletes 

útmutató tartalmazza. A hallgatók többsége külföldi tulajdonban lévő, illetve 

nemzetközi kötődésű vállalatokhoz, bankokhoz megy szakmai gyakorlatra. Kü-

lönösen népszerűek a kar hallgatói körében a nemzetközi szállítmányozási cé-

gek. A gyakorlati helyek kiválasztásához nagy segítség a kar vállalati kapcso-

lati hálózata. A hallgatók munkáját mind a vállalati konzulens, mind az egye-

temi mentor értékeli. A szakmai gyakorlatra mindkét konzulenstől érdemjegyet 

kapnak a hallgatók, ezeken alapul a végső érdemjegy.  

A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből (15 perc prezentáció, 5 perc vita, 

kérdések, a kérdések alapján arra keresnek választ, hogy a hallgatók mennyire 

jártasak az adott témában) és a szakmai törzsanyagra vonatkozó komplex tétel 

megválaszolásából áll. A záróvizsga ismeretkörei a közgazdasági törzsanyagra, 

valamint a szak- és differenciált ismeretek tantárgyainak az anyagára épülnek. 

A vizsgabizottság egyik tagja rendszerint külső szakember. Az értékelés az ál-

talánosan elfogadott szabályok szerint történik, megfelelő. A záróvizsga után a 

bizottsági tagok, a hallgatók és a kar és a szak minőségbiztosításának előírásai 

szerint folytat értékelést. A hallgatók és a bizottsági tagok komplex értékelési 

lapot kapnak (exit survey). Az eredményeket a minőségbiztosításért felelős kol-

léga összesíti, ennek alapján azonosítják az erősségeket és a gyengeségeket. A 

konkrét kritikai megjegyzéseket figyelembe veszik az oktatásban és a tananyag-

fejlesztésben. A záróvizsga után a szak hallgatóinak a szakkal kapcsolatos elége-

dettségét is felmérik. Az értékelés és a visszacsatolás megfelelő, kritikai meg-

jegyzés nincs. A témákat a tantárgyfelelősök írják ki. A hallgatók egyedi témákat 

is kérvényezhetnek, a jóváhagyás a releváns tantárgyfelelős hatásköre. A szak-

dolgozatnak saját kutatáson kell alapulni, támaszkodhat szekunder adatokra is, 

de szorgalmazzák a primer kutatást. A szakmai gyakorlati helyeken szerzett ta-

pasztalatok beépítése a szakdolgozatba elfogadott és támogatott. A témák közötti 

megoszlás változatos. Egyes években elméleti témák kerülnek előtérbe, jó szak-

mai gyakorlat esetén szállítmányozó vagy külkereskedelemi vállalati esettanul-

mányból készül több. A szakdolgozati témaválasztás gyakorlata megfelelő.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A kiadott diplomák száma a vizsgált időszakban a teljes idejű képzésben 93 (-, 

29, 18, 20, 26). A részidejű képzésben 16 (-, 4, 5, 4, 3). A nyelvvizsga hiánya 
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miatt éves átlagban 2-3 fő nem szerez diplomát. A nyelvvizsgamentő program-

mal ingyen szerezhetnek nyelvvizsgát a hallgatók. A lemorzsolódás kb. 25%.  

A létszámadatok alapján az oktatás eredményessége megfelelő.  

A nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak hallgatói továbbtanulhatnak a kar 

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakán. A tanulás- és kutatásmód-

szertan és a szakszemináriumi tantárgyak, amelyek keretében a hallgatók elsa-

játítják az egyéni kutatás alapjait (forráskezelés stb.), megfelelő segítséget ad-

nak a szakdolgozat megírásához. Ezt támogatja a helyi könyvtár és az e-

learning rendszer. A hallgatóknak lehetőségük van a karon folyó idegen és ma-

gyar nyelvű kutatásokba való bekapcsolódásra.  

A tehetséggondozás egyik leglényegesebb intézménye a 2010-ben megalapított 

Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégium (GEKSZ), ahol fél-

évente tanulmányutakat, a külföldi hallgatókkal közös programokat és trénin-

geket szerveznek, pályázatokon vesznek részt. 2013-ban a kari TDK-tanács és 

a szakkollégium közös tanulmánykötetet adott ki. A GEKSZ 2012-ben minősí-

tett szakkollégium lett. A kari tehetséggondozás része, hogy a legfelkészültebb 

és legrátermettebb hallgatók demonstrátorként is dolgozhatnak.  

A kari TDK-konferencián minden évben van nemzetközi gazdaság szekció. Az 

oktatók kiemelt feladata, hogy ösztönözzék a hallgatókat TDK-dolgozat írá-

sára. A sikeres TDK-dolgozatokat a szükséges átdolgozások után szakdolgo-

zatként is elfogadják. A mesterszakra való felvételkor előnyt élveznek azok a 

hallgatók, akik TDK-dolgozatot írtak. Összességében a tehetséggondozás kere-

tei nagyon jók. 

A tapasztalatok alapján a szakon végzett hallgatók viszonylag rövid idő alatt 

elhelyezkednek itthon vagy külföldön.  

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak gondozását a kar Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézete végzi 

belső szabályzatok alapján, a kari minőségbiztosítási bizottsággal, az oktatási 

dékánhelyettessel és a kiemelt nemzetközi vonatkozású feladatok esetén min-

den érintett oktatóval együttműködve, a hallgatói visszacsatolásokat figye-

lembe véve. A szakfelelős hatásköre összhangban van a releváns jogszabályok-

ban foglaltakkal. Folyamatosan támaszkodnak a diplomás pályakövető rend-

szer keretében készült felmérésekre. Szakonkénti bontásban azonban a hallga-

tói-kitöltői arány olyan alacsony, hogy a felméréséből nem vonhatók le követ-

keztetések, csak kari szinten. Az általános kompetenciákra vonatkozó értékelé-

seket beépítik a szak munkájába.  
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Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A minőségbiztosítás kari szinten működik, szakspecifikus megoldások nincsenek.  

Az utóbbi években kényszerű leépítés volt a releváns, nem pedig az oktatói kör 

bővítése. A közalkalmazotti helyeket pályázat útján töltik be. A docensi pályá-

zatok elbírálásához előkészítő bizottságot hoznak létre. A pályázóknak magyar 

és idegen nyelvű nyilvános előadást kell tartaniuk a pályázati kiírásban szereplő 

tárgyakban vagy tárgycsoportokban szereplő témakörök valamelyikéből, a pá-

lyázó által választott résztémában. A hallgatók kérdéseket tehetnek fel a pályá-

zónak. Az előadás után az előkészítő bizottság zárt ülésen fogalmazza meg a 

javaslatát. Összességében a docensi pályázatok kiírása és elbírálása transzpa-

rens és megfelelő. Az egyetemi tanári pályázatok szabályait törvény írja elő.  

A kar egyébként piacvezető informatikai rendszerének folyamatos fejlesztése 

kihívás elé állítja az oktatókat is. A használat (részfeladatok kiírása, kapcsolat-

tartás, konzultáció, video feltöltés, tesztek feltöltése stb.) ugyanis folyamatos 

beiskolázást, illetve módszertani továbbképzést igényel. A hallgatók is szeretik 

a rendszert. A kar nagy súlyt helyez az oktatók nyelvtudásának fejlesztésére is. 

További szakmai és módszertani fejlődési lehetőség az Erasmus oktatói mobi-

litásában való részvétel. A kar a C+ hálózatnak is tagja.  

Az oktatói munka hallgatói véleményezése félévente történik a Neptun rend-

szer segítségével. A kar hallgatóinak 30%-a vett részt a felmérésben. A kar át-

laga erős 4-es az alapképzésben. Nincs számottevő eltérés a szakok és az alap-

szak, illetve a mesterképzés között.  

A tanszékvezetőket a releváns törvény rendelkezései szerint értékelik három-

évente, illetve előléptetéskor és a munkaviszonyból való kikerüléskor. A tan-

székvezetők rendszeresen értékelik a hozzájuk tartozó oktatók munkáját.  

Az egyetem vezetése a pénzügyi nehézségek miatt három évvel ezelőtt letiltotta 

a pénzjutalommal járó kitüntetést. Ha visszaáll az egyetem likviditása, akkor a 

kancellár szerint újból oda lehet ítélni pénzzel járó kitüntetéseket. A minőségi 

teljesítmények értékelése a szakon kívülálló okok miatt nem megfelelő.  

Elvárás, hogy az oktatók félévente két minősített publikációt készítsenek. A 

tudományos kutatások és kutatási projektek eredményei tananyagfejlesztés for-

májában épülnek be a tantervbe és a tananyagba.  

A hallgatói vélemények döntősen a szakkollégiumi működés és a TDK-konzul-

tációk és –konferenciák révén jutnak el az oktatókhoz. A hallgatói véleménye-

ket figyelembe veszik a tananyagfejlesztésben.  

Adekvát visszacsatolást kap a szak a szakmai gyakorlatokat végző hallgatóktól. 

A tananyagfejlesztésbe való érvényesítés rendszeresen megtörténik. Vállalati 

hét keretében vállalati vezetők oktatnak, ez piaci ismeretek közvetítését jelenti. 

A szakmai gyakorlat után jönnek visszajelzések. A koordinátor is értékeli a 



nemzetközi gazdálkodás 

alapképzés 

423 

hallgató teljesítményét. Felmérik az erősségeket és a gyengeségeket a karrier-

centrum közvetítésével. A záróvizsga-bizottságban van legalább egy külsős 

szakember, aki visszajelzést tud adni a munkaerőpiaci szempontokról. A kiala-

kult gyakorlat megfelelő.  

Az eszköz-és infrastrukturális fejlesztések a képzést szolgálják, új igények 

megjelenése esetén biztosítják a megfelelő feltételeket. A hallgatói létszám 4%-

a kell, hogy számítógéphez férjen hozzá az egyetemen. Ez a követelmény tel-

jesül, megvan, számítógépes laborokkal támogatják a hallgatókat.  

A szak a DPR-en túlmenően más, többek között kérdőíves felmérések során 

nyert visszajelzésekre is támaszkodnak.  

A felvételi számok némi ingadozással tükrözik a szak iránti érdeklődést. A po-

tenciális hallgatóknak a szak iránti érdeklődését elsősorban úgy kívánják fel-

kelteni, hogy közvetlenül felkeresik a szakközépiskolákat és a gimnáziumokat 

a képzés népszerűsítésére. Igen népszerűek és hatékonyak a nyílt napok. Ez kü-

lönösen erőteljesen domborodott ki a hallgatókkal folytatott beszélgetésből.  

Összefoglalásként megállapítható, hogy az NYME Közgazdaságtudományi 

Kara nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakján a belső minőségirányítási 

rendszere minden lényeges területre kiterjed, összhangban van a vonatkozó jog-

szabályokkal, átlátható és megfelelő minőségű.  

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A szak szabályozottan, a vonatkozó jogszabályoknak teljes mértékben megfe-

lelve, átláthatóan működik. Ebből adódóan jók a visszacsatolási mechanizmu-

sok az oktatók között, az oktatók és a vezetés, az oktatók és a hallgatók között, 

valamint a szak és azon intézmények között, ahol a hallgatók a szakmai gya-

korlatukat töltik. A visszacsatolás, az érintettek véleményének figyelembe vé-

tele az oktatás minden területére (tantárgyfejlesztés, számonkérés, kutatás, 

TDK, szakdolgozati témaválasztás és konzultáció, záróvizsga stb.) kiterjed.  

A C-SWOT önértékelésben bemutatott analízis leíró jellegű, nem tartalmaz kö-

vetkeztetéseket és nem határozza meg a tennivalókat. Még meg nem valósult 

vagy folyamatban lévő elképzelések is helyet kaptak esetenként az analízisben. 

Ami az egyes elemeket illeti, a külső feltételek és korlátok bemutatása reális. A 

szak mozgásterét a hallgatók elérése tekintetében nagymértékben korlátozza egy-

részt Sopron földrajzi fekvése, ettől elválaszthatatlanul viszonylag nehéz megkö-

zelíthetősége. Másrészt jelentős korlát a költségtérítéses képzés bevezetése, a 

szak nem, vagy nehezen tud helytállni az ingyenes osztrák felsőoktatási intézmé-

nyek által támasztott versenyben. További kedvezőtlen adottság a fenntartó által 

biztosított források szűkössége, illetve a pályázati rendszer néhány sajátossága. 

Egyrészt kevés a pályázatokból nyerhető forrás, másrészt kényszerpályát jelent, 
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hogy a szak olyan pályázatokon kénytelen indulni, amelyeket kiírnak, nem pedig 

arra pályáznak, amire kellene. Az erősség, hogy ennek a követelménynek meg-

felelnek. Ugyanakkor a külső korlátok, illetve negatív külső fejlemények több 

esetben a gyengeségek és veszélyek okainak is tekinthetők. 

Az erősségek bemutatása csak részben tükrözi a fennálló helyzetet. Egyrészt az 

oktatók publikációs tevékenységében mind mennyiségi, mind minőségi szem-

pontból van javítanivaló. Másrészt a hallgatókkal folytatott beszélgetésből kitűnt, 

hogy igen sikeresek a hallgatói utánpótlás biztosításában a szak által az egyete-

men szervezett nyílt napok és a középiskolákban tartott tájékoztatók. A hallgatók 

kiemelték a szak családias jellegét (az oktatók név szerint ismerik a hallgatókat, 

közvetlen tanár-diák kapcsolat), az egyetemi hagyományok pozitív szerepét és ál-

talában a jó egyetemi légkört. Ezeket az erősségeket az eddiginél jobban ki lehetne 

aknázni a hallgatói utánpótlás biztosításában (lehetőségekként is felfoghatók).  

A gyengeségek bemutatása reális. A lehetőségeket illetően a látogatás során 

folytatott beszélgetések során vetődött fel, hogy a szak olyan addicionális elő-

nyöket és lehetőségeket nyújthat a hallgatóknak (vállalati kapcsolatrendszer, az 

elméleti és a gyakorlati képzés sajátos ötvözete, külföldön történő tanulás rész-

képzés keretében, elhelyezkedés az egyetemi tanulmányok befejezése után 

stb.), amelyek ellensúlyozzák a költségtérítést (az Ausztriában való ingyenes 

tanulásnak is vannak más jellegű – például létfenntartási és közlekedési – költ-

ségei). További lehetőségek rejlenek oktatási hálózatok kialakításában az 

NYME földrajzi vonzáskörébe tartozó releváns osztrák intézményekkel.  

A veszélyek jórészt külső okokra vezethetők vissza (a hallgatói bázist képező 

családok szegényedése, a határon túli képzés ingyenessége, az NYME romló 

pénzügyi forrásellátottsága stb.), ezek bemutatása korrekt és elfogadható.  

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Célszerű és kívánatos a C-SWOT analízis operacionalizálása, azaz a ten-

nivalók megjelölése az erősségek javítására és a lehetőségek kiaknázására, 

illetve a gyengeségek mérséklésére és a veszélyek elhárítására.  

2. Megfontolandó a szakon oktatók publikációs tevékenységének további 

ösztönzése mind mennyiségi, mind minőségi értelemben (több publikáció, 

minősített tudományos folyóiratokban).  

3. Megfontolandó a hallgatói toborzás terén a direkt-marketingkommuniká-

ciós eszközök kiterjesztése és fejlesztése (nyílt napok szervezése az egye-

temen, tájékoztatók az egyetem földrajzi hatókörébe tartozó települések 

középiskoláiban, a végzett hallgatók oktatással kapcsolatos tapasztalatai-

nak a „becsatornázása” a stratégiába stb.). Ez hatékony eszköz lehet a hall-

gatói utánpótlás biztosításában.  
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Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

nemzetközi gazdálkodás 

 alapképzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2005/6/X/2/142. 

(a Veszprémi Egyetemen) 

2016/1/VII/4/3. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos,  

magyar nyelvű képzésre, 

 a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Pannon Egyetem nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak tanterve megfelel 

a KKK és a MAB elvárásainak. A képzés csak magyarul és nappali képzés ke-

retében folyik, specializációt nem tartalmaz. A tanterv felépítése tükrözi és biz-

tosítja az előírt kompetenciák megszerzését. A képzési tapasztalatok, tanári és 

hallgatói visszajelzések felhasználásával folyamatosan korszerűsítik a tananya-

got. A képzési tervben, a 9 kreditnyi választható tárgyat nem számítva az 1705 

összes kontaktórából 1080 óra előadás, és 625 óra pedig évközi gyakorlat.  

Személyi feltételek 

A képzés felelőse, Halmai Péter DSc professzor a terület elismert szakembere. 

A nemzetközi gazdálkodás alapszak képzésében 51 oktató vesz részt, közülük 

26 tantárgyfelelős. Mindössze 2 vendégoktató, és 3 egyéb jogviszonyban fog-

lalkoztatott oktató van. A tantárgyfelelősök, valamint az oktatói kreditterhelés 

megfelelnek a formai feltételeknek. A kutatási/publikációs profil nem mindig 

esik egybe az oktatott tárgy irányával, de legtöbbször érintkezik a két terület. 

Az évek során az oktatók megszerezték az oktatáshoz szükséges szakmai fel-

készültséget. 

Tudományos háttér 

A szak megalapozásában meghatározó szerepet a karon működő Nemzetközi 

gazdaságtani és integráció-gazdaságtani tudományos műhely tölt be. A kutató-

csoport/tudományos műhely vezetője az alapszak felelőse. A hazai és nemzet-

közi szakirodalom feldolgozása, elemzése és szintézise, valamint a műhely tag-

jainak nemzetközi mobilitása (konferencia részvételek, tanulmányutak, tagság 
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nemzetközi szakmai szervezetekben stb.) lehetővé teszik, hogy oktatók a leg-

frissebb irányzatokat, fejleményeket is megismertessék a hallgatókkal. Kutatá-

saik eredményeit tananyagfejlesztés formájában is hasznosítják. A műhely tag-

jai a kutatásokon túl a gyakorlati tevékenységben (vállalati szinten, illetve kor-

mányzati tanácsadás révén) is hasznosítják eredményeiket, ami segít abban, 

hogy az elméleteket gyakorlati példákkal alátámasztva a hallgatók a tanultak 

gyakorlati relevanciáját is megismerjék. A karon 7 további szakterületi kutató-

műhely működik, és a hozzájuk kapcsolódó tárgyaknál ez jó hátteret ad a nem-

zetközi gazdálkodás alapszak oktatásához. 

Infrastrukturális feltételek 

Az oktatást megfelelő fizikai és informatikai infrastruktúra szolgálja. A pályá-

zati és saját források bevonásával felújított „A” épületben korszerű körülmé-

nyek között nyertek elhelyezést a Gazdaságtudományi Kar tanszékei, ezzel biz-

tosítva az oktatók és oktatást segítők számára a munkavégzéshez megfelelő kö-

rülményeket.  

Az oktatást megfelelően felszerelt központi könyvtár segíti. A szakok hallgató-

inak rendelkezésére áll a 2006 szeptemberében felújított, kibővített és új helyre 

költöztetett Egyetemi Könyvtár és Levéltár, amely nyilvános, regionális tudo-

mányos szakkönyvtár. A könyvtár beszerzi a karon oktatott szak- és doktori 

képzéshez igényelt szakkönyvet, illetve nyomtatott vagy online folyóiratot. A 

legfontosabb online adatbázisok is elérhetők. 

A képzési létszám és kapacitás 

A tervezett és a megvalósult összes hallgatói létszám 2013-ig közel azonos volt, 

általában 200-220 fő között mozgott. A megváltozott feltételek hatására 2013-

ban eltérés alakult ki, a megvalósult hallgatói létszám némileg elmaradt a ter-

vezettől. 2014-től a korábbinál alacsonyabb szinten, 150-160 fős létszámmal, 

az összhang helyreállt. A szak hallgatóinak aránya a teljes intézményi képzési 

kapacitás 4-5%-a volt.  

Mind az oktatói, mind az infrastrukturális kapacitás lehetővé tenne a mostaninál 

nagyobb létszámot is. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az előadások óraszáma az egyes félévekben 150 és 225 óra között mozog, a 

szemináriumoké 75 és 120 óra között. A terhelés egyenletesen oszlik meg. A 

szemináriumok 37%-os aránya nem túl magas, de a számonkérés módjának 

megválasztásával igyekeznek a szak oktatói a folyamatos tanulást biztosítani.  

A gyakorlati ismeretek megszerzésének fontos színtere lehet a félévközi szemi-
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nárium. A gyakorlati képzés fontos része a 7. félévben letöltendő kötelező szak-

mai gyakorlat is. A hallgatók maguk is kereshetnek helyet a szakmai gyakorlat 

lebonyolítására, de a kar is segít ebben. A gyakorlat befejezése után a hallgató 

köteles arról írásbeli beszámolót leadni. A gyakorlat befejezésekor a gyakorlati 

hely referencia- és teljesítésigazolást állít ki, melyben egyúttal értékeli a hall-

gató által elvégzett munkát. A szakmai gyakorlat felelőse értékeli a beszámolót. 

Értékelés és ellenőrzés 

Igyekeznek a különböző számonkérési formákkal a folyamatos évközi munkát 

ösztönözni és ellenőrizni. A kollokvium és gyakorlati jegy mellett szerepel a 

félévi folyamatos számonkérésen alapuló megajánlásos jegy, ami a vizsgaidő-

szakban javítható. A vizsgaidőszakban szerzendő vizsgajegybe beszámít a fél-

évközi teljesítmény is. A következő négy számonkérési formát alkalmazzák a 

képzésben: folyamatos számonkérés: folyamatos számonkérésen alapuló ér-

demjegy vizsgaidőszakon belüli javítási lehetőséggel; félévközi jegy: folyama-

tos számonkérésen alapuló érdemjegy vizsgaidőszakon belüli javítási lehetőség 

nélkül; kollokvium: vizsgaidőszakon belüli számonkérésen alapuló érdemjegy, 

ami lehet írásbeli, szóbeli vagy a kettő kombinációja; vizsga: félévközi és vizs-

gaidőszakon belüli számonkérés kombinációja. 

A képzés egészén belül 10 kollokvium, 19 vizsga, 6 folyamatos számonkérés és 

3 félévközi számonkérés van. A félévek között eloszlás viszonylag egyenletes. 

A szakdolgozat egy, az alapszak diszciplínáihoz kapcsolódó elméleti/általános 

témakört feldolgozó, vagy a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó, gyakorlati té-

mát elemző önálló munka. A szakdolgozatnak bizonyítania kell, hogy a végzett 

hallgató rendelkezik a képzés második ciklusához, a mesterképzés megkezdé-

séhez szükséges elméleti ismeretekkel, és egyben birtokában van olyan gyakor-

lati tapasztalatoknak, készségeknek, amelyek közvetlenül hasznosíthatók a 

munkaerőpiacon. A szakvezetés minden évben meghirdeti az ajánlott szakdol-

gozati témákat. Ezt követően lépnek kapcsolatba a hallgatók az oktatókkal. A 

választható témák jegyzéke nem zárt, a hallgatók érdeklődésük esetén más té-

mát is választhatnak. A témaválasztást a szakfelelős hagyja jóvá. A 2013/2014. 

tanévben a szakon 50 szakdolgozat védésére került sor. Azok témái között 18 a 

nemzetközi gazdaságtan, 6 az európai tanulmányok, 26 pedig az üzleti és me-

nedzsment tanulmányok területeibe illeszkedett. A nemzetközi gazdaságtani té-

makörök között kiemelést igényel a nemzetközi versenyképesség, esetenként 

szektorális alkalmazásban, a nemzetközi nyersanyagpiacok, illetve pénzügyek, 

a pénzügyi és gazdasági krízis összehasonlító elemzése, illetve országtanulmá-

nyok. Az európai tanulmányok foglalkoztak a munkaerő migráció, illetve a tá-

mogatáspolitika működésével. Az üzleti és menedzsment tanulmányok közé so-

rolhatjuk az ellátási lánc, a vállalati beszerzési gyakorlat, a kkv, a CSR, a 
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startupok, az innováció, ágazati és vállalati esettanulmányok témákat. A szak-

dolgozatokat egy külső és egy belső bíráló bírálja. A dolgozatok szóbeli védése 

bizottság előtt történik, ahol külső tag és a szakfelelős is jelen van. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A vizsgált 2009/10-2013/14 közötti időszakban a képzésre 329 hallgatót vettek 

fel (96, 77, 50, 47, 27, 33), és 111 diplomát adtak ki. Annak ellenére, hogy 80-

90% a szakra nyelvvizsgával belépő hallgatók aránya, a záróvizsga után köz-

vetlenül a hallgatók átlagosan 48%-a nem kapta meg a diplomáját a 2. nyelv-

vizsga hiánya miatt. 

Az előírt két nyelvvizsga követelményének teljesítése jelenti a legnagyobb 

„végzési akadályt” a hallgatók számára, pedig egyes tárgyak oktatása csak ide-

gen nyelven folyik, és idegen nyelvi képzés van is a karon, a nyelvi készségek 

belépéskori szintfelmérése alapján. 

Mind a végzés utáni elhelyezkedést segítő gyakorlati ismereteket, mind a mes-

terszakra való továbblépést szolgáló tudást igyekeznek a képzés során megadni. 

Ez utóbbit is szolgálja a problémamegoldás gyakorlata tárgy, illetve a szaba-

don választható kutatási kérdések, módszertani válaszok tárgy. 

2010 óta fontos lehetőség a kar hallgatói számára a Harsányi János Szakkollé-

gium. Általánosabb lehetőség a TDK-ban való részvétel. A kar TDK Napokat 

tart, ahol az érdeklődő hallgatók találkozhatnak a témakiíró oktatókkal, az álta-

luk javasolt kutatási témákkal. 

A Pannon Egyetem Karrier Irodája 2008 óta végez diplomás pályakövetést. Az 

őszi adatfelvétel háromévente, míg a tavaszi felmérés évente ismétlődik, így a 

vizsgálatsorozat alkalmas a végzett hallgatók életpályájának nyomon követé-

sére. A legfrissebb, 2013 júliusában készült online felmérésben vizsgálták a 

2010-ben és 2012-ben abszolutóriumot szerzett hallgatókat. Az évek során 

egyre csökkent a hallgatók átlagos álláskeresési ideje (és ezen idő szórása is). 

A 2010-ben abszolvált hallgatóknál az átlag 5,2 hónap volt (4,4 hónap szórás-

sal), míg a 2012-ben abszolváltak átlag 5,1 hónap alatt találtak állást (3,4 hónap 

szórással). Az abszolvált hallgatók egyre nagyobb százaléka helyezkedik el a 

versenyszférában (és nem a közszférában): a 2010-ben abszolváltak 69%-a, a 

2012-ben abszolváltak 82%-a. A fentieken belül nincsenek külön adatok a nem-

zetközi gazdálkodás alapszakra vonatkozóan. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szakfelelőst a Pannon Egyetem rektora nevezi ki. Ő a szak tartalmáért, a teljes 

képzési folyamatért felelős vezető oktató. Új tanterv kialakítása és a tantervmódo-

sítás előkészítése a szakfelelős feladata, tervezésének irányítása és koordinációja a 

dékán és a dékánhelyettesek közreműködésével valósul meg. A fejlesztések és mó-

dosítások munkamenetének fő lépéseit a szakfelelős dokumentáltan koordinálja.  
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Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A Pannon Egyetem Humánpolitikai Szabályzatának előírása értelmében vala-

mennyi, legalább egy éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező oktatói, 

tanári munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott munkateljesítményét 

évente értékelik. Az értékelést a munkairányítói jogkörrel rendelkező vezető– 

figyelembe véve a közalkalmazott által kitöltött önértékelést, illetve az oktatók, 

tanárok esetében a hallgatói véleményezés eredményeit – készíti el az értékelt-

tel folytatott személyes megbeszélés alkalmával. Az éves teljesítményértékelés 

alkalmával rögzített adatok alapul szolgálnak a karriertervezéshez, információ-

kat biztosítanak a munkatársak képzéséhez, továbbképzéséhez, valamint a hu-

mánerőforrás-gazdálkodási stratégia részét képező személyzetfejlesztéshez. 

Oktatói elégedettségvizsgálatot rendszeresen, háromévente végeznek, ami biz-

tosítja a szakhoz tartozó tárgyak oktatásában érintett oktatók igényeinek és elé-

gedettségének folyamatos vizsgálatát és elemzését, az így szerzett információ-

kat elégedettségük javítására és az elégedettségmérés rendszerének fejleszté-

sére használják fel.  

A szak oktatóinak általános elégedettsége 2010-ben 68,2% volt. A 2014-es elé-

gedettségi eredmények az előző időszak fejlesztéseit visszaigazolták, ezt bizo-

nyítja, hogy 2014. januárban az oktatók általános elégedettsége elérte a 76%-

ot. A kar fejlesztéséhez, bővítéséhez kapcsolódóan a 2014. évi elégedettségmé-

rés az átlagnál magasabb értéket mutatott az egyes szervezeti egységek közötti 

kapcsolattartás folyamatainak racionalizálására vonatkozóan. A szervezeti egy-

ségvezetők hatásköreinek újrafelosztása nyomán a vezetési kultúra fejlődött, 

hozzájárulva a szakhoz kapcsolódó oktatási, kutatási tevékenységek és infra-

struktúra minőségének javulásához. A 2014. januári elégedettségmérés további 

fejlesztendő területekre mutatott rá, melyek alapján humánpolitikai oldalról ok-

tatói és oktatástámogatási minőségi cserét hajtottak végre, továbbá a kutatásad-

minisztrációs és az oktatástámogató folyamataikat fejlesztették. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A nemzetközi gazdálkodás alapszak viszonylag fiatal szak a karon. Egyszerre 

kell megküzdeni a piaci bevezetés és elfogadtatás, valamint a jogszabályi, fi-

nanszírozási megszorítások okozta nehézségekkel. A képzés oktatói között ma-

gas a tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya. Problémát okoz az ok-

tatói létszám csökkenése, valamint az oktatói utánpótlás hiánya. Kutatási, pro-

jekt- és tananyagfejlesztési szempontból is lényeges, hogy egyelőre nem eléggé 

kiterjedtek a helyi vállalati kapcsolatok.  

A szak életképessége szempontjából fontos, hogy a regionális verseny a képzési 

területen korlátozott. Komoly lehetőségeket látnak a levelező és az angol 

nyelvű képzés indításában. De ez még jelenleg csak terv. Problémát okoz a szak 
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vonzereje szempontjából, hogy bár a végzéshez szükséges nyelvvizsga-köve-

telmények meglehetősen szigorúak, a nyelvoktatás finanszírozása nem megol-

dott. Államilag támogatott helyek hiányában a potenciális hallgatókat elszív-

hatják más államilag támogatott képzési területek, vagy azok az intézmények, 

amelyek magasabb támogatott keretszámot kaptak.  

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Keressenek megoldásokat az intézményi nyelvoktatás fejlesztésére annak 

érdekében, hogy több hallgató tudja időben letenni az előírt (második) 

nyelvvizsgát.  

2. Javasoljuk, hogy a tervezett angol nyelvű képzés akkreditálását kérjék a 

MAB-tól.  

3. Tárják fel a vállalati kapcsolatok fejlesztésének a lehetőségeit.  
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Szolnoki Főiskola 

Szolnok, Budapest 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

nemzetközi gazdálkodás 

alapképzési szak 

nemzetközi logisztika; külgazdasági 

vállalkozási 

specializációk 

szakindítási MAB határozat: 

2005/6/X/2/97. 

Budapesti telephelyen indítandó 

képzés 

MAB határozata: 2006/6/X/3/15. 

távoktatásos képzés MAB határozata: 

2005/7/IX/2/96. 

angol nyelvű képzés MAB határozata: 
2008/9/X/8. 

2016/1/VII/4/13. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar és angol nyelvű, továbbá 

távoktatásos képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett és  

2018 szeptemberében indítandó követő 

 (monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 A csökkenő hallgatói létszám és a képzés felfüggesztése okán bemuta-

tandó, folyik-e képzés a szakon. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Szolnoki Főiskola a nemzetközi gazdálkodás alapszakon Szolnokon nappali 

munkarendben magyar és angol nyelven, levelező munkarendben magyar nyel-

ven, Budapesten távoktatásos munkarendben magyar nyelven folytat képzést. 

A tanterv, az ismeretkörök és a képzés alapvetően megfelelnek a KKK-nak. A 

képzés tantárgystruktúrája kiegyensúlyozott, az elméleti és módszertani, vala-

mint a gyakorlati tárgyak és foglalkozások aránya megfelelő. A törzstárgyak 

összhangban vannak a képzés tartalmi követelményeivel. Az ismeretköri lefe-

dettség megfelelő, inkább a hangsúlyokkal lehet vitatkozni (a gazdaságpolitika 

különböző szintjeinek egymásra épülése, a sokszintű kormányzás kérdései, vagy 

a kis és középvállalatok szerepe a transznacionális vállalati hálózatokban), 

ugyanakkor az ország és a régió magas szintű nemzetközi integráltsága mellett 
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a külgazdasági, a külkereskedelmi, a belkereskedelmi jelzők elavultnak tűnnek. 

Ezek korábban relevánsak voltak, ma már ilyen szempontból a határok össze-

mosódnak. 

Az oktatásban a hazai és külföldi irodalmat egyaránt használják, kereskedelem 

technikából, nemzetközi fuvarozásból és szállítmányozásból új tankönyvek áll-

nak rendelkezésre. A helyi sajátosságok és a legújabb fejlemények az előadá-

sokban és a szemináriumokon megfelelő súlyt kapnak. Viszonylag kedvező a 

szabadon választott kurzusok száma, azok témái érdekesek. 

A szakon megtalálhatók mindazok a fő szaktárgyak, amelyek a megfelelő is-

meretköröket hordozzák. A szak alapvetően fontos szaktárgyai a nemzetközi 

kereskedelmi technika, a nemzetközi pénzügyek, a nemzetközi jog és a nemzet-

közi kereskedelem. Mindezek jelen vannak a tantervben közvetlenül vagy köz-

vetetten, más tantárgyakon belül. A nemzetközi ügyletek, külkereskedelmi tech-

nika tantárgy és az ahhoz kapcsolódó területekhez sorolható ismeretkörök ok-

tatása a szakon rendkívül alapos, szakszerű és nagyon mély. A képzés gyakor-

latias és jól illeszkedik a gyakorlat igényeihez. A logisztika, a nemzetközi fuva-

rozás és szállítmányozás, a nemzetközi logisztika és az értéklánc és ellátási lánc 

menedzsment igen alapos képzést biztosít. 

A két specializáció között jelentős az átfedés, mindkettőre a logisztikai témák 

túlsúlya jellemző. Ezzel elősegítik a végzett hallgatók gyors elhelyezkedését, a 

tranzitszerepű régióban ugyanis számos nemzetközi szállítmányozói bázis és 

logisztikai központ található.  

Személyi feltételek 

A kötelezően felveendő 41 tárgyat 43 oktató oktatja, az állomány nagy részét a 

docensek és az adjunktusok adják. Az oktatók mintegy 10%-a fiatal, 60% körül 

van az 50-65 éves oktatók aránya. Tudatosan törekednek a fiatalításra. Az ok-

tatók közel 2/3-a minősített, s számuk növelésére törekvések vannak, céljuk, 

hogy 2 év múlva 70% legyen a minősítettségi arány. A doktori cselekmények 

tervezettek és eredményesek. Az oktatásban részt vevő gyakorlati szakemberek 

is vállalják esetenként a doktori képzést. A fokozatok megoszlása a különböző 

tudományágak és szakterületek között kedvező, a fokozatokat különböző egye-

temeken szerezték. Törekednek az oktatói gárda továbbképzésére, de megfon-

tolandó lenne olyan humánfejlesztési terv kidolgozása, amely az oktatókat – az 

egyetemeken lehetséges – habilitációra ösztönözné. 

A szakfelelős, Máté Zoltán a szükséges fokozattal rendelkezik, a publikációs és 

szakmai teljesítménye alapján elismert oktató és kutató. A nemzetközi logisztika 

specializáció felelőse Karmazin György, a külgazdasági vállalkozási speciali-

záció felelőse Szűcs Róbert. A szakon több jó nevű külső szakértő is oktat, a 

helyiek/külsők aránya, az oktatási terhelés megoszlása és szintje megfelelő. A 

szaknak az angol nyelvű oktatáshoz megfelelő kapacitásai vannak. 
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Tudományos háttér 

Az oktatás mellett hagyománya van a kutató műhelyek működésének. A szak 

oktatóinak tudományos tevékenysége főként a helyi problémák kutatására kon-

centrál, s illeszkedik a képzés követelményeihez. A meglévő kutatási eredmé-

nyek olyan fontos területekhez kapcsolódnak, mint a marketing és a logisztika, 

valamint az EU tanulmányok. A régiós kutatások fő témái a környezet és a ter-

mészeti erőforrások kímélése, a regionális versenyképesség, a tevékenységek 

diverzifikálásának a lehetőségei. Részt vesznek kutatási pályázatokban 

(TÁMOP, OTKA), de – különösen újabban – problémát okoz, hogy a helyi 

vállalkozások, önkormányzatok, intézmények részéről a pénzügyi források szű-

kössége miatt a megrendelések lehetősége rendkívül korlátozottá vált. 

Az oktatók tudományos teljesítménye főként a gyakorlati és specializációs kép-

zésekben jelenik meg. Elsődleges publikációs fórumaik a helyi kiadványok és a 

tanszéki honlap. Törekedni kellene fokozottabb megjelenésre az országos és a 

nemzetközi folyóiratokban. Az elmúlt években a publikációs teljesítmények na-

gyobb hullámzást mutattak. A konferenciákon való részvétel általában biztosított. 

Infrastrukturális feltételek 

Az infrastrukturális feltételek jók, az oktatástechnikai, számítástechnikai, 

nyelvi laboratóriumi kapacitások rendelkezésre állnak. A könyvtár hatékonyan 

támogatja az oktatómunkát. A tananyagellátásban az elektronikus jegyzetetek 

kerültek előtérbe, hasonló a helyzet a kalauzokkal és képzési segédanyagokkal. 

A hallgatók a tananyagellátást és a tananyagok elérhetőségét, az adatbázisok-

hoz való hozzáférés lehetőségét megfelelőnek tartják. 

A főiskola campusi körülményei, a kollégiumi lehetőségek megfelelőek. 

A képzési létszám és kapacitás 

2009/10-2013/14 között az éves tervezett felvételi keretszám a nappali, magyar 

nyelvű képzésben 130-ról 60-ra csökkent, az angol nyelvű képzésben 25-ről 

20-ra. A levelező képzésben a tervezett éves felvételi keretszám 50-70 között 

ingadozott, a távoktatásos képzésben 50-ről 30-ra csökkent. E hallgatói létszá-

mok felvételét az intézmény képzési területi kapacitása bőségesen lehetővé 

tenné, ám a tervezett keretszámokat az intézmény egyetlen évben sem tudta 

kitölteni. Nappali képzést utoljára 2013/14-ben, levelező és távoktatásos kép-

zést 2012/13-ben indítottak a nemzetközi gazdálkodás szakon. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az oktatás módszertana, tartalma, az idegen nyelvű kurzusok szakmai és nyelvi 

színvonala jó, a hallgatókkal való beszélgetés és az óralátogatások tapasztalatai 

is ezt igazolták. A hallgatók említették viszont, hogy nem áll az összes hallgató 
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rendelkezésére SPSS statisztikai program. 

A gyakorlati oktatás színvonala és a szakmai gyakorlatok szempontjából fon-

tos, hogy a szakért felelős Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálko-

dás Tanszék jó kapcsolatokat ápol a térségben működő nemzetközi vállalkozá-

sokkal. A hallgatók már a második félévtől kezdődően külön kurzusokon is-

merkedhetnek meg a (szakmai) gyakorlati problémákkal, a 7. félévben pedig 

15 hetes összefüggő vállalati szakmai gyakorlaton vesznek részt. A szakmai 

gyakorlati rendszert egy kutatás alapján 2012-től megújították, hogy jobban 

megfeleljen a munkaerőpiaci elvárásoknak. 

Értékelés és ellenőrzés 

Az értékelés és a számonkérés feltételeit a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

(zárthelyi dolgozat, félévközi beszámolók, szemináriumi tevékenység, kollok-

vium stb.) rögzíti és részletesen szabályozza, ezek megfelelnek az általános 

egyetemi gyakorlatnak. Az egyes tárgyak speciális követelményeit, kreditpont-

jait és ezek leírását a tantárgyi programok tartalmazzák. A félév végi jegy több 

komponensből áll, benne az egyéni és a csoportmunka egyaránt beszámításra 

kerül. A záróvizsga a diploma védése és a záróvizsgatétel megválaszolása, en-

nek során a hallgatónak általános szakmai felkészültségéről, a specializációjá-

hoz kapcsolódó tananyag ismeretéről, valamint a tanultak alkalmazási képessé-

géről kell tanúbizonyságot tenni. 

A szakdolgozatnak bizonyítani kell a hallgató szakterületi jártasságát és a szak-

irodalomban való eligazodás és a feldolgozás képességét. A szakdolgozatok té-

maválasztása általában nyitott, ajánlott témákon alapul, de a specializálódás 

függvényében a hallgatói preferenciákat is figyelembe veszik. A választott té-

mák változatosak, helyi vállalati kérdések feldolgozásán túl esetenként általá-

nos világgazdasági problémákat is választanak. Jelentős arányban dolgoznak 

ki a szakdolgozatokban logisztikai, nemzetközi szállítmányozási és nemzetközi 

logisztikai témákat, valamint az ellátási láncok és az értékláncok kérdésköreit. 

A konzulensi munka intenzív, gyakorlat- és kompetenciaorientált és eredmé-

nyes. A konkrét gyakorlati problémákra való koncentrálás helyes követelmény, 

de fontos lenne, hogy a diplomamunkák már tartalmazzanak bizonyos önálló 

kutatási eredményeket, s ne csak az internetről letölthető információk feldolgo-

zását jelentsék. A hivatkozási rendszerek egységesítése is fontos továbblépés 

lehetne. Célszerű a témaválasztás és az önálló kutatásra irányuló követelmé-

nyek ellenőrzése, valamint az elbírálás szigorítása. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

Nappali képzésre 2009/10-ben 93, 2010/11-ben 52, 2011/12-ben 30, 2012/13-

ban 19, 2013/14-ben 13 – összesen 207 hallgatót vettek fel, ugyanebben az idő-

szakban 88 diplomát adtak ki. Levelező és távoktatásos képzésre 2009/10-ben 

44, 2010/11-ben 45, 2011/12-ben 32, 2012/13-ban 15 – összesen 136 hallgatót 
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vettek fel, és 2014-ig 37 diplomát adtak ki. 2014-ben nem indult a képzés, 

2015-ben sem hirdették meg. 

A felvett hallgatói létszám csökkenése a képzés kivezetését eredményezi (bár az 

intézmény ezt a folyamatot a képzés felfüggesztéseként értelmezi). Tárgyaláso-

kat folytatnak Nagyváradon és Csíkszeredán távoktatásos képzés indításáról; a 

székhelyen kívüli képzés nyilvántartásba vételét az Oktatási Hivataltól kérni kell. 

Magas a lemorzsolódás, amiben a tanulmányi és fizetési kötelezettségek nem 

teljesítése játszik elsősorban szerepet. Az oklevél kiadásának feltételeként meg-

határozott két szakmai nyelvvizsga az intézményi átlagnál alacsonyabb diplo-

maszerzési arányt eredményez a szak számára: évente a végzősök 33-82%-a 

csak később kapja meg a diplomáját a nyelvvizsga hiánya miatt. A gyengülő 

bemeneti teljesítmény (vagyis a nagy csoportokban történő középiskolai nyelv-

oktatás) sem kedvezett annak a folyamatnak. A hallgatók többsége a külföldi 

gyakorlatban, valamint a képzést követő nyelvtanulásban látja a nyelvvizsga-

követelmények teljesítésének a módját. A főiskolán csak a szakmai nyelvet ok-

tatják, 2010-től emelték a nyelvórák számát, a bevezetés az üzleti nyelvbe kri-

tériumkurzussal a szintre hozást célozzák. 

A végzett hallgatók a szakon tanultakat általában jól tudták hasznosítani, külö-

nösen a logisztika specializáción végzetteknek jók az elhelyezkedési lehetősé-

gei. A korábban végzett hallgatók között van olyan, aki már nemzetközi válla-

lata külföldi részlegénél dolgozik. Az elhelyezkedés, munkahelykeresés elsőd-

leges terepét azok a megyei és környékbeli szállítmányozási és logisztikai vál-

lalkozások jelentik, amelyek biztosítják is a végzettek gyors munkába állását. 

A képzés gyakorlat-közeli jellege miatt folyamatos a visszacsatolás és a 

munkaerőpiaci követelmények követése. 

A hallgatók egy része más felsőoktatási intézmény mesterszakján folytatja tanul-

mányait, bel- és külföldön, erről megbízható információ nem állt rendelkezésre. 

A Szolnoki Főiskola Akkreditált Regionális Tehetségpont (2011-2017). A ki-

emelkedő képességű hallgatók segítését szolgálják a tehetséggondozó progra-

mok (demonstrátori rendszer, két szakkollégium, Marketing Diák Központ és 

Karrier Iroda). A TDK munka megfelelő, a szak hallgatói folyamatosan részt 

vesznek az OTDK-ban.  

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak az összevont Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási 

Tanszék hatáskörébe tartozik. A színvonalas oktatói gárda összetartása és a ku-

tatási programok menedzselése tudatos és célszerű módon valósul meg. 

A szakfelelős minden lényeges belső fórumnak és döntéshozó testületnek is tagja. 
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Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A főiskola jól kidolgozott minőségbiztosítási és fejlesztési rendszerrel rendel-

kezik, a szak tevékenysége ebbe illeszkedik. Működtetik az Oktatók Vélemé-

nyezési Rendszerét, aminek keretében az oktatók kétévente véleményt alkotnak 

a vezetők tevékenységéről és a folyamatok szervezettségétől. Tudatos, de in-

kább eseti és nem rendszer-szemléletű az oktatói továbbképzés koordinálása. A 

hallgatói véleményezések (OHV) a tantárgy és az oktató értékelését tartalmaz-

zák. A tananyag fejlesztésében figyelembe veszik a felhasználói szempontokat 

is, pl. a záróvizsga-bizottsági elnökök jelentései alapján. A DPR rendszert és az 

ISO szabványt bevezették a közelmúltban. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A szolnoki nemzetközi gazdálkodás szakos képzésnek jelentős a regionális 

funkciója, és komoly felvevőpiaca van, amit tükröz a végzettek sikeres elhe-

lyezkedése is. Az oktatásban pedig nagyon kedvezően értékelhető az az alapos-

ság, amellyel – különösen a gyakorlati oldalról – felkészítik a végzett hallgató-

kat a feladataikra. 

A C-SWOT analízis részletes, ám a metodika számos ellentmondásos következ-

tetésre ad módot. Az analízis 12 olyan oktató válaszai alapján készült, akik a kép-

zésről releváns információkkal rendelkeznek. Az előre megadott kérdésekre a vá-

laszadók 1-től 6-ig terjedő pontokat adhattak, s az erősségek és gyengeségek az 

átlagokon alapuló sorrendek függvényében alakultak ki. A kérdések részben túl-

zóan pozitív válaszokat sugallnak, másrészt bizonyos negatívumok az erősségek 

között kerülnek felsorolásra vagy fordítva. Valós erősséget (lehetőséget) jelente-

nek a hallgatók számára a jó munkaerőpiaci körülmények, míg valós gyengeség 

az intézményen belüli összehangolt tudományos kutató munka szűk lehetősége. 

A SWOT elemzéshez adott oktatói válaszok az oktatók ügyszeretetét és fele-

lősségérzetüket tükrözik. A szakon folyó munkát indokolt értéknek tekinteni. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Oktatói humánpolitikai előmeneteli tervek kidolgozása, a habilitációs am-

bíciók és tervek, valamint a publikációs tevékenység ösztönzése. 

2. A diplomadolgozatok vonatkozásában az önálló kutatásra irányuló köve-

telmények érvényesítése, az elbírálás szigorítása. 

3. A külső és belső kutatási lehetőségek keresése és az együttműködés to-

vábbfejlesztése. 

4. A szakon folyó képzés regionális sajátosságainak, például a nemzetközi 

logisztikai irányultságának tudatosabb hangsúlyozása a publikációkban, 

kutatási irányokban és konferenciaaktivitással is. 
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5. Ha távoktatásos képzést indítanak Nagyváradon és/vagy Csíkszeredán, ak-

kor a székhelyen kívüli képzés nyilvántartásba vételét – az akkreditáció 

végett szakindítási beadvánnyal – kérjék az Oktatási Hivataltól. 

6. A DPR rendszer teljes kifejlesztése, a végzettek elhelyezkedési és tovább-

tanulási pályáinak további feltárása. 

7. A szakon folyó képzés regionális sajátosságainak, például a nemzetközi 

logisztikai irányultságának tudatosabb hangsúlyozása és elismertetése 

szakmai fórumokon. 
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Tomori Pál Főiskola 

Budapest 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

nemzetközi gazdálkodás 

alapképzési szak 

nemzetközi logisztika  

specializáció 

 

működő képzés értékelése:  

2012/1/XI/10. sz. MAB határozat 

angol21 nyelvű képzés MAB hatá-

rozata:  

a MAB nem véleményezte 

2016/1/VII/4/4. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

 történő benyújtása mellett és 

2017 szeptemberében indítandó követő 

 (monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 a hallgatói létszám csökkenése  

 a képzéshez illeszkedő oktatói kapacitás alakulásának és minőségének ér-

tékelése. A szakirányú diplomával és kutatásokkal rendelkező oktatók 

száma növelendő.  

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Tomori Pál Főiskolán a nemzetközi gazdálkodás alapszakon nappali és leve-

lező képzés folyik, magyar és angol nyelven, kizárólag az intézmény budapesti 

telephelyén. A főiskola nem tervezi a szaknak sem a székhelyen, sem más te-

lephelyen való indítását a jövőben. 

A MAB 2006-ban 2009-ig támogatta a szak indítását, 2010-ben – monitoreljá-

rás eredményeként – visszavonta az akkreditációt, majd 2012-ben újra akkre-

ditálta a szakot.  

A tanterv a közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, a társa-

dalomtudományi alapismeretek és a szakmai törzsanyag szintjén megfelel a 

KKK-ban felsorolt kompetenciák elsajátíttatásához, ám a differenciált szakmai 

                                                 
21 Az angol nyelvű képzés 2014 februárjában indult. Tekintettel arra, hogy még nincsenek végzett 

diákok, a jelen értékelés nem érinti az angol nyelvű képzést. 
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ismeretek kurzusai címüket tekintve nem a megjelölt specializációhoz – nem-

zetközi logisztika – kapcsolódnak, hanem egy logisztika specializáció ismeret-

köreihez. Mivel kevésbé nemzetközi vonatkozású, ez irányú átgondolása meg-

fontolandó, egyúttal szükséges lenne megerősíteni oktatói oldalról is. A tantár-

gyi adatlapokat átnézve a kurzusok tartalma megfelelő. Egy, a szakmai törzs-

anyaghoz tartozó kurzusnál – nemzetközi pénzügyek és nemzetközi ügyletek - 

érdemes lenne megfontolni a kurzus kettébontását, hiszen jelen formájában két 

igen lényeges, de egymástól eltérő témakört egyesít (az egyik tárgy 

makroökonómiai, a másik üzleti szintű). Nem teljesen egyértelmű a biztonság-

politika és a vezetés-szervezés tárgyak megjelenése sem a szakmai törzsanyag 

tantárgyai között. Az elmélet és a gyakorlat aránya megfelelő. 

Az intézményben átlagon felüli a saját tananyagfejlesztés: az oktatók folyama-

tosan készítenek és frissítenek tananyagokat, amelyeket nyomtatott formában 

vagy elektronikusan bocsátanak a diákok rendelkezésére. A nemzetközi logisz-

tika specializáció hallgatói számára készült egy honlap, amelyen elérhetik a fo-

lyamatosan frissített esettanulmányokat, feladatokat, vonatkozó szakirodalmat.  

Személyi feltételek 

Az oktatók többsége Budapesten lakik, egy részük Dunaújvárosban és környé-

kén, néhányan Kalocsán. Az oktatók 52%-a 1970 után, 28%-uk 1950 és 1970 

között, 20%-uk pedig 1950 előtt született.  

Az oktatók egy része az általa oktatott tantárgy szakmai ismerője és kutatója. 

Az oktatói kör óraterhelése – bár jelentősebbnek mondható –, az előírásoknak 

megfelel. A szakfelelős, Tompa Jánosné Daubner Katalin és a specializációfe-

lelős, Bányai Kornél szakmai hozzáértése és kompetenciája vitathatatlan, telje-

sítményük az oktatásszervezésben és a kutatásban is jelentős. Ők ketten rele-

vánsak a szak szempontjából is, azonban több más oktató esetében nem egyér-

telmű az azonosság vagy legalább az átfedés az oktató publikációs aktivitása, 

korábbi szakmai tapasztalatai és a jelenleg oktatott tantárgyak között. 

Az AT/AE/V oktatók aránya előírások szerinti: 35 AT, 0 AE és 4 V oktató 

tartozik a főiskolához. Ezen oktatók közül 22 fő rendelkezik fokozattal (56%), 

melyek közül minden oktató tantárgyfelelős is. Az oktatók között egyetemi ta-

nár nincs, a főiskolai tanárok száma 10. Egy egyetemi docens és 14 főiskolai 

docens, 5 tanársegéd/adjunktus és 9 „egyéb” besorolású oktató vesz részt az 

intézmény munkájában. A kreditterhelések nem túlzott mértékűek. A szak 

szempontjából fontos megjegyezni, hogy a szakirányú közgazdász diplomával 

rendelkező oktatók száma csekély. Ez a szakszerű oktatás szempontjából kriti-

kus tényező lehet. Mindemellett a tanári gárda fejlesztése tudatos és folyamatos 

az intézmény részéről. A fiatal oktatók száma jelentős. A fiatalítás láthatóan 

központi kérdés a fejlesztésekben. 

A nemzetközi logisztika specializáció 6 kurzusát teljes egészében két oktató, a 
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specializációfelelős és egy fokozat nélküli oktató oktatja. 2015 elején felvettek 

egy harmadik, fokozattal rendelkező oktatót a logisztikai kurzusok oktatására, így 

a szakmai oktatók és a logisztika kurzusok számának aránya egészségesebbé vált.  

Tudományos háttér 

A kutatás fő vonulata az intézményben a turizmussal kapcsolatos, ami közvetett 

formában, áttételesen kapcsolódik a nemzetközi gazdálkodás alapszakhoz. A 

szakot gondozó Gazdaságtudományi, Módszertani Tanszék több oktatója aktív 

kutatómunkát folytat a turizmus témakörében. Az eredmények belső publiká-

ciós kötetekben jelennek meg, saját jegyzetek is készülnek. Évről évre tartanak 

nemzetközi vagy hazai orientációjú tudományos konferenciát, melyeken igen 

sokféle téma jelenik meg az előadásokban. Ez a tevékenység bíztató kezdetnek 

tekinthető, de egyelőre az elvárásoktól elmarad. A kutatási téma nem kapcso-

lódik közvetlenül egyik specializáció szűkebben vett tematikájához sem, a ku-

tatási outputok egyelőre még nem jelentek meg magasabb minőségi formában 

(neves nemzetközi konferenciák, független, referált publikációk).  

Az oktatók egy része a PhD kutatásaihoz kapcsolódó témában végez elemzése-

ket és publikál. A kutatási aktivitás az intézmény vezetősége és az oktatók sze-

rint a tudományos és képzési normatíva intézménytől való megvonása miatt 

nehézségekbe ütközik, hiszen kevesebb konferencián tudnak részt venni az ok-

tatók, mint korábban. 

Infrastrukturális feltételek 

Infrastruktúra-ellátottság szempontjából az intézmény sajátos helyzetben van, 

mivel a főiskola több helyszínen működik. Az intézmény névleges központja Ka-

locsán van, a nemzetközi gazdálkodás alapszakon azonban csak a budapesti te-

lephelyen folytatnak képzést. Budapesten 19 tanterem szolgálja az oktatást. Az 

oktatás célját szolgáló tantermek, eszközök és adminisztrációs helyiségek meg-

felelő ellátottságot biztosítanak, a tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, de a ki-

használtság alacsony. Ugyanakkor átlagosan öt hallgatóra jut egy számítógép. 

A budapesti épület nem korszerű, de számítástechnikai és egyéb oktatástechnikai 

eszközökkel jól felszerelt, bővítésre is alkalmas. Az Egységes Tanulmányi Rend-

szer alkalmazása rendszeres, a CooSpace program használata alkalomszerű.  

A kollégiumi férőhelyek biztosítottak. 

Komoly hiányosság, hogy a főiskolának nincs saját könyvtára, közkönyvtárakkal 

kötöttek együttműködési szerződéseket. Nem biztos, hogy a közkönyvtárak ugyan-

azt a szolgáltatást képesek nyújtani, mint egy saját könyvtár, a közkönyvtári állo-

mány fejlesztése nem feltétlenül követi hatékonyan a főiskola oktatási igényeit. 

A képzési létszám és kapacitás 

A nappali képzés tervezett éves felvételi létszáma a vizsgált 2010-2014 közötti 

időszakban 100-ról 55-re, a levelező képzésé 100-ról 45-re csökkent, ám a 
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csökkentett keretszámokat sem tudták kitölteni. A képzési létszám nagyon ala-

csony mind a nappali, mind pedig a levelező képzésen; a főiskola a jelenleg 

rendelkezésre álló kapacitásának minimális részét – 6-8%-át – használja ki. Az 

elmúlt években a kapacitáskihasználtság nagy visszaesést mutat, a legjobb ér-

téket a 2011-es tanévben érte el az intézmény, bár akkor is mindösszesen 42%-

ot használtak ki. Ez az érték azóta csökken.  

Az alacsony beiskolázási létszám okát elsősorban az állami finanszírozás be-

szűkülésében látja az intézmény, de vélhetően – különösen Kalocsán – demo-

gráfiai okok is közrejátszanak. A budapesti képzési helyen bizonyára a nagy 

tekintélyű konkurens intézmények hatásával is kell számolni. A kialakult hely-

zetben nagy jelentősége van a felzárkóztatásnak, melyre vonatkozóan az intéz-

mény célorientált programokat szervez. 

Az angol nyelvű képzésen részt vesz jelenleg 5 fő kameruni diák. A jövőt ille-

tően tárgyalások folynak török partnerekkel. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az előadások, szemináriumok és gyakorlatok aránya kiegyensúlyozott, az ok-

tatás módszertana megfelelő. A kiscsoportos kurzusok lehetőséget biztosítanak 

az oktatóknak arra, hogy szinte egyénenként foglalkozzanak a hallgatókkal. A 

főiskola diákjai az Erasmus program keretén belül külföldi részképzésben ve-

hetnek részt, a kihasználtság azonban alacsony. Az intézmény meglátása szerint 

a hallgatóik nem tehetősek, csak kis részük tudja igénybe venni ezeket a lehe-

tőségeket. A diákokkal való találkozáson kiderült, hogy a hallgatók nem igazán 

érzik a külföldi részképzések jelentőségét, és az idegen nyelvek iránti elkötele-

zettség sem jelenik meg egyértelműen. A nemzetközi gazdálkodás alapszakon 

talán ez jelenti a leginkább átgondolandó kérdést. 

A főiskolán a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgabizottsága előtt lehet 

szaknyelvi vizsgát tenni, van nyelvi labor, vagyis a technikai feltételek adottak 

a nyelvtanuláshoz, ezzel együtt a hallgatók nyelvi képzése a rendelkezésre álló 

időkeretben nem kellően megoldott. A nyelvórák alacsony száma miatt nagyon 

kevés hallgató tudja a főiskolai tanulmányai alatt érdemben fejleszteni a nyelv-

tudását. A főiskola a kevésbé jómódú középosztály gyermekeire szegmentál – 

elsősorban a nappali képzésben –, itt azonban a nyelvtanulás hagyományai ke-

vésbé elterjedtek, a költségviselési képesség is korlátozottabb, mint a felsőbb kö-

zéposztály esetében, a kiegészítő – fizetős – órák igénybevétele nem jellemző. A 

nyelvi képzés és tudás gyengesége az output-ra nagyon komoly negatív hatással 

van, a nyelvtudásra épülő oktatási tevékenység (idegen nyelvű anyagok haszná-

lata, külföldi ösztöndíjak) csekély mértékű. A saját belső nyelvvizsgák rendszere 

sem oldja meg a problémát. Ennek következtében nagy arányú az abszolutórium 

megszerzése után nyelvvizsga hiányában félbemaradó tanulmány. 
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Értékelés és ellenőrzés 

A kollokviumok és a gyakorlati értékelés aránya egyensúlyt mutat. A gyakorlati 

képzés szervezése központosított. A gyakorlati hely kiválasztási kritériuma: va-

lós vállalat legyen. A főiskola segít a diákoknak a gyakorlati hely kiválasztásá-

ban: hat intézménnyel áll szerződésben. A szakmai gyakorlatokat a szakfelelős 

által kijelölt oktató felügyeli. A hallgatók munkáját a gyakorlati helyet biztosító 

intézmény egy kérdőív segítségével értékeli, ennek alapján történik a gyakorlat 

teljes értékelése. A jól szervezett szakmai gyakorlatok érdekében folyamatos 

erősítést igényelnek az üzleti szférához fűződő kapcsolatok. 

A szakdolgozati témaválasztásban segítik a hallgatókat – egyúttal ajánlott té-

mákat is közzétesznek az oktatók –, de a döntést rájuk bízzák. Minden hallga-

tónak van konzulense. A látogatás során áttekintett szakdolgozat-értékelések 

nem tartalmaztak szöveges indoklást; a hivatkozások nem mindig feleltek meg 

a szakmai elvárásoknak.  

A záróvizsga tartalma és tematikája illeszkedik a képzés struktúrájához. Két 

részből áll: a szakmai részeket átfogó szóbeli vizsgából és a szakirányhoz tar-

tozó szóbeli vizsgából. Szerkezete szakmailag és módszertanilag megfelelő, ér-

tékelési rendszere illeszkedik a hivatalos elvárásokhoz. A záróvizsga bizottság 

összetételét a rektor határozza meg. A záróvizsga tapasztalatait a vezetői érte-

kezleten értékelik és elemzik.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A statisztikák alapján a főiskola nemzetközi gazdálkodás alapszakára nagyon 

kevés hallgató jelentkezik, a felvettek száma igen alacsony. A nem akkreditált 

nappali képzésre 2010-ben és 2011-ben 20, illetve 5 fő nyert felvételt, az akk-

reditált képzésre 2012-ben 4 fő, 2013-ban 18 fő, 2014-ben 3 fő, összesen 50 fő. 

A nem akkreditált levelező képzésre 2010-ben 32, 2011-ben 31, az akkreditált 

képzésre 2012-ben 8, 2013-ban 10, 2014-ben 7 főt, összesen 88 főt vettek fel. 

Ugyanebben az időszakban a nappali képzésben 19, levelező képzésben 37 dip-

lomát adtak ki. A keretszámoktól messze elmaradó hallgatói létszám nagyon 

erős lemorzsolódást is mutat az évek során, jelenleg 36%-ot, átlagban 37%-ot. 

Ennek okát elsősorban az elvárt két nyelvvizsgában látják. Mindezen okok mi-

att a képzés fenntarthatósága nem egyértelmű. 

A főiskolán működik a Polányi Károly Szakkollégium, melynek központi fel-

adata a tehetséggondozás. A szakkollégium együttműködési szerződést kötött a 

Mérei Ferenc Szakkollégiummal, melynek diákjai az ELTE hallgatói. A szakkol-

légium segíti a hallgatók interdiszciplináris látásmódjának fejlődését. A diákok 

szakmai rendezvényeken való részvételét az egyes oktatók a saját kurzusukhoz 

kapcsolódóan támogatják és segítik, a főiskola pedig a turizmussal kapcsolatos 
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kutatásaiba próbálja a hallgatókat az adatgyűjtés szintjén bevonni. Annak elle-

nére, hogy az oktatók igyekeznek a TDK felé terelni a diákokat, csak kevesen 

mérettetik meg munkájukat a társaikéval és más intézmények hallgatóiéval.  

A diákok elhelyezkedését az intézmény folyamatosan követi a DPR kimutatásai 

alapján. Az intézményi szintű adatok szerint a végzetteknek állandó munkahe-

lyük van, bár az arányok évről évre romlanak; 37%-uk vezetőként dolgozik; 

mintegy kétharmaduk a végzettségüknek megfelelő munkakört tölt be; mindin-

kább a fővárosban vagy nagyobb városokban vállalnak munkát. Szakszintű 

DPR adatok nem állnak rendelkezésre. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakot a főiskola Gazdaságtudományi, Módszertani Tanszéke menedzseli, az 

egyes feladatokat a munkaköri hierarchia szerint látják el. A feladatokat köz-

pontosított rendszerben szervezik és végzik. A tanszék vezetője – aki egyben a 

főiskola rektorhelyettese és a nemzetközi gazdálkodás alapszak felelőse is – 

igen aktív, nagy ambíciókkal és jelentős szakmai teljesítménnyel rendelkező 

személyiség. A tantárgyfelelősök munkáját fogja össze, támogatja és ellenőrzi 

a tananyagfejlesztést, elvégzi az adminisztrációs munkát. Tagja a vezetői érte-

kezletnek, ahol a szakkal kapcsolatos kérdéseket, problémákat, lehetőségeket 

hetente megbeszélik. Az intézményben családias a légkör, a felmerülő kérdé-

seket, problémákat igyekeznek minél hamarabb megoldani.  

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A szak akkreditációjának visszavonását, majd újra akkreditálását 2010-2012-

ben a szak teljes átszervezése kísérte. A szak átalakításánál a főiskola mind a 

humánerőforrás, mind pedig a képzés tartalmi dimenziói mentén igyekezett be-

építeni és messzemenően figyelembe venni a korábbi MAB-határozatok aján-

lásait és javaslatait. Új oktatói gárda szervezte újra a képzést úgy, hogy a tudo-

mányos műhely minősége a szakmai műhelyek és tudományos programok át-

alakítása mentén javuljon. Igen nagy hangsúly helyeződik a határozatok teljes 

körű megvalósítására, ennek értelmében történik a belső tananyagfejlesztés, a 

több tanszéket átfogó kutatás, a hallgatók szakmai támogatása. 

A főiskola a minőségbiztosítási rendszerét 2008-ban vezette be, és elsősorban 

a képzési kimenetekre alkalmazza azt. Folyamatosan fejleszti: ma már mérési 

pontok vannak mind a bemenet, mind a képzési folyamat és a kimenet szaka-

szában is. 

Az oktatók munkáját rendszeresen, kétévente értékelik. A teljesítményértékelés 

eredményeit pozitív visszacsatolással ösztönzésre használják fel, de a negatív 
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eredményekre is figyel és beavatkozik a vezetés. Az oktatók alkalmazásának fel-

tételeit a hivatalos előírások szerint definiálják. Az oktatók fejlődési lehetőségei 

az intézmény keretei között adottak: amennyiben egy oktató külső képzésen kí-

ván részt venni, azt a felső vezetéssel kell validáltatnia. Az oktatók hallgatói vé-

leményezése elsősorban online zajlik, bár az utóbbi időben papíralapú értékelés 

is történt. A kérdések között szerepel mind zárt, mind pedig nyitott kérdés. 

Amennyiben a hallgatók problémát jeleznek, a főiskola foglalkozik a kérésükkel.  

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A szakkal kapcsolatos fő probléma alighanem a nemzetközi szemlélet és orien-

táció hiánya. A hallgatók nem veszik igénybe az Erasmus ösztöndíjak rendsze-

rét. Nem, vagy csak nehezen tesznek nyelvvizsgát. A nemzetközi programok 

és a nemzetközi szemlélet jelentősége, személyiséget gazdagító szerepe nem 

motiválja a hallgatókat, azt nem is érzékelik eléggé. A tehetséggondozás ered-

ményei csak korlátozott mértékben láthatók. A mesterszakra való felkészítés 

erős törekvés lehet, de eddig még nem valósult meg az oktatási folyamatban.  

A szakkal kapcsolatos érdeklődés csökkenésének magyarázatát kizárólag külső 

tényezőkben – államilag támogatott helyek megszüntetése, a felvételi pontszám 

emelése és a két nyelvvizsga követelménye – látják. Jelenleg az intézmény ve-

zetése úgy véli, hogy a jelenlegi helyzetben a főiskolának elsősorban a levelező 

hallgatókat kell megcéloznia, illetve nyitnia kell a nemzetközi piacok felé kül-

földi diákok toborzásával és külföldi oktatási intézményekkel való együttmű-

ködéssel. 

A szak C-SWOT analízise általában korrekt, viszonylag reális, jól átgondolt 

megállapításokat tartalmaz. Az erősségek között a minőségi oktatókat, a moti-

vált hallgatókat, a naprakész információk tananyagba való beépítését, a nem-

zetközi logisztika specializáció népszerűségét és a választható tárgyak széles 

körét említik. A kiscsoportos kurzus is erősség lehet, hiszen az alacsony diák-

szám speciális lehetőségeket ad a hatékony oktatásra. A gyengeségek között a 

kalocsai székhelyen való beiskolázási nehézségeket, az üzleti élet szereplőivel 

való szoros kapcsolat hiányát és a nyelvvizsgával kapcsolatos problémákat em-

lítik. E megállapítások korrektek. A lehetőségek között szerepel új specializá-

ciók indítása – Kalocsán kereskedelem és marketing, agrármarketing és 

Hungarikum marketing, Kecskeméten logisztika specializáció indítását terve-

zik. Ez a terv átgondolást igényel a jelenlegi alacsony hallgatói létszámok alap-

ján. Említést tesznek az alapszak idegen nyelvű képzésének a folytatásáról is, 

ami – az oktatók nyelvtudásának megfelelősége esetén – támogatható lenne, 

bár a jelenlegi hallgatók idegen nyelvekkel kapcsolatos passzív magatartása 

nem jó előjel. Támogatható és javasolt a szorosabb együttműködés kialakítása 
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az üzleti szféra és a munkapiac szereplőivel. Tervezik a duális képzés beveze-

tését, amelyhez elengedhetetlen az intézményekkel való szoros együttműködés. 

A szak külföldi felsőoktatási intézményekkel közös indítását is lehetőségként 

említik. A veszélyek között a hallgatók pénzügyi nehézségei és külföldi mun-

kavállalási tervei szerepelnek. Sokatmondó, hogy veszélynek tartják a szakra 

való bejutáshoz szükséges emelt szintű érettségi vizsgát.  

A képzés válságos helyzetben van, fenntartása és fenntarthatósága kérdéses. Az 

oktatás minősége ugyanakkor megfelel a hazai elvárásoknak és a kialakult 

szakmai normáknak. A nemzetközi logisztika specializáció szerencsés 

munkaerőpiaci kimenetet biztosít.  

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A nyelvi képzés áttekintése, a diákok nyelvi előrehaladásának motiválása 

annak érdekében, hogy a diákok teljesíteni tudják a két nyelvvizsga köve-

telményét. Magyar hallgatók bevonása az idegen nyelvű oktatásba. 

2. A szakon elsajátítandó kompetenciákhoz illeszkedő (interdiszciplináris és 

lehetőség szerint nemzetközi) kutatások indítása, hallgatók bevonása, va-

lamint a kutatások eredményeinek beépítése a tananyagokba. 

3. Szorosabb együttműködés kialakítása az üzleti szféra és a felhasználói 

szektor más szereplőivel az oktatás célirányosabbá és hatékonyabbá tétele 

érdekében.  

4. A szakirányú (nemzetközi közgazdász, külgazdasági) diplomával és ilyen 

kutatásokkal rendelkező oktatók számának további növelése. 

5. A nemzetközi kapcsolatokban rejlő lehetőségek jobb kihasználása.  

6. Fontos lenne egy saját könyvtár létrehozása. 

7. Felhívjuk a figyelmet, hogy a szakk KKK-jában már nem szakirány, ha-

nem specializáció szerepel. 

8. Javasoljuk, hogy az angol nyelvű képzés akkreditálását kérjék a MAB-tól. 
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Wekerle Sándor Üzleti Főiskola AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

nemzetközi gazdálkodás 

alapképzési szak 

gazdaságdiplomácia;  

Európai Uniós gazdasági kapcsolatok  

specializációk 

 

működő képzés értékelése:  

2010/8/XIV/69. sz. MAB határozat 

2016/1/VII/4/11. sz. MAB határozat 

NA (NEM AKKREDITÁLT) 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán a szakon kifutó képzés folyik, levelező 

munkarendben. 

A tantárgyak és az ismeretkörök megfelelőek, a kompetenciák a képzési és ki-

meneti követelményekkel összhangban vannak, lefedik a KKK által előírtakat. 

Az elmélet erősebben van jelen a képzésben, mint a gyakorlat. Nagyobb hang-

súly szükséges a transznacionális hálózatok, valamint a nemzeti gazdaságpo-

litika nemzetközi vonatkozásait illetően. Meg kellene ismertetni a hallgatókkal 

a nemzetközi hálózatokba való integráció követelményeit, jobban hangsúlyozni 

ennek a jelentőségét, annál is inkább, mert gyenge a magyar vállalati szféra 

integrációja a nemzetközi hálózatokba. 

Az óraszám – a levelező képzésnek megfelelően – alacsony, félévente 9-12 óra 

egy-egy tárgyból. Igen sok a 2-3 kredites tantárgy, ezeket célszerű lenne össze-

vonni. Az elméleti és gyakorlati oktatás aránya megfelelő, a levelező képzés 

önmagában lehetőséget ad a gyakorlati orientációra. Az ismeretek napra készre 

hozása az előadásokkal történik, ezek többnyire megfelelőek. Az előadások 

színvonalával elégedettek a hallgatók. Előny a hallgatókkal való jó személyes 

kapcsolat. A szakirodalom általában releváns, megfelelő, de több tárgy eseté-

ben elavult, nagyobb része frissítésre szorul, esetenként az idézett szerzőtől 

újabb publikációk is elérhetőek. 

Személyi feltételek 

Sem a szakfelelős, Teszler B. István, sem a specializációfelelősök (Suha 

György, Besenyő János) alapvégzettsége nem szakirányú. Szakmai határterü-

leteken, a nemzetközi kapcsolatok területein fejtették ki eddigi szakmai irányú 
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tevékenységüket, publikációik is ide sorolhatók. Több oktató nem a saját szak-

területéhez tartozó tantárgy felelőse, kutatási teljesítményük és az oktatásuk 

iránya eltérő. Egyes oktatók jelentős számú tárgy felelősei, miközben publiká-

cióik nem indokolják a sokszínűséget.  

Az oktatók kellő arányban rendelkeznek PhD fokozattal. Az oktatók PhD fo-

kozatának tudományága nem minden esetben azonos az általuk oktatott tárgyak 

tudományági besorolásával, de kapcsolódó.  Az oktatói óraterhelés jelentős. A 

kormegoszlás kedvező.  

Tudományos háttér 

A főiskola oktatóinak tudományos kutatási és publikációs tevékenysége mérsé-

kelt, a saját kutatások inkább a gyakorlati tárgyaknál kapcsolódnak az oktatás-

hoz. A szakfelelős a fejlesztési, valamint a segélyezési politika témakörében 

publikál, kutatásaiba a hallgatókat is bevonja. Az intézmény évente két tudo-

mányos konferenciát szervez. Ugyancsak évente kétszer adnak ki egy szakmai 

folyóiratot, ami az oktatók publikációs lehetőségeit bővíti. A publikációk kö-

zött viszont alig találhatók a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak szűkebb 

tematikai körét érintő írások. Az oktatókat rendszeres publikálásra ösztönzik a 

foglalkoztatási követelményrendszeren keresztül is. A nemzetközi kapcsolatok 

keretében szintén több lehetőség adódik kutatási együttműködésre francia, brit, 

holland és más egyetemekkel. Ennek ellenére karakteres, elismert szakmai ku-

tatási műhely jelenléte nem bizonyítható. A szak oktatói még nem jelentkeztek 

be az MTMT rendszerbe. 

Infrastrukturális feltételek 

A főiskola jó infrastrukturális adottságokkal rendelkezik, a jelenlegi létszámnál 

több hallgatót is képes lenne kiszolgálni. A tanterem-ellátottság, az informati-

kai felszereltség színvonalas, a hallgatók többségének jut számítógép.  

A tananyagokat a hallgatók disc-eken kapják meg. Az így kiosztott anyagok 

többsége a tananyagokból a tárgyfelelős oktatók vagy mások által készített ki-

vonat, tételvázlat. Ezek tartalmában több esetben könyvfejezetek lenyomatai 

vagy rövidített vázlatai is megtalálhatók, forrás-megjelölés vagy hivatkozások 

nélkül. Amennyiben a hallgatókat meg akarják tanítani az etikus és szabályos 

hivatkozási rendszerek használatára – pl. a szakdolgozat írásánál –, akkor az 

oktatóknak is alkalmazni kellene ezeket a szabályokat a tananyagvázlatok ösz-

szeállításánál és kiosztásánál. 

A képzési létszám és kapacitás 

A tervezett éves felvételi létszám 2009-2013 között 80 fő volt (az önértékelés-

ben 100 főt is említenek). Mindezt az intézmény képzési kapacitása bőségesen 

lehetővé tette volna, a tervezett felvételi keretszámot azonban egyetlen évben 

sem tudták kitölteni. 2009-ben 28 főt vettek fel a képzésre. 2013-ra ez éppen a 
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felére, 14 főre csökkent. A képzést 2014-ben már nem hirdették meg, s a lét-

számcsökkenés tükrében a kapacitások különösen elégségesek.  

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A levelező, nagyrészt hétvégére szervezett képzés értelemszerűen kevesebb le-

hetőséget ad az oktatási módszerek sokszínűségére. A kurzusok felépítése nem 

tér el a szokásos struktúrától. Az intézmény oktatói mégis sokat tesznek azért, 

hogy a diákok hozzájussanak a tananyagokhoz, és eredményesen tanulhassa-

nak. A hallgatók kiemelték az oktatók együttműködési készségét és segítő szán-

dékát. Az oktatók számos esetben külön konzultációt, korrepetálást tartanak 

azoknak, akik ezt igénylik. 

A hallgatók nehéznek találják a módszertani tárgyakat és az idegen nyelveket. 

A nyelvoktatás helyileg is biztosított az azonos cégcsoporthoz tartozó Atalanta 

Nyelviskola révén. A segítő szándékú nyelvoktatásra van kereslet.  

Értékelés és ellenőrzés 

A tanulási folyamat értékelése általában szóbeli vagy írásbeli vizsgával törté-

nik. A vizsgák tartalma, jellege tantárgy-függő. A szakmai gyakorlatok értéke-

lése megfelelő. A szakdolgozati témaválasztás a specializációk bázisán valósul 

meg. A hallgatók véleménye szerint kutatásmódszertani felkészítésük a szak-

dolgozat írására megfelelő és igényes volt. A szakdolgozatok hivatkozási rend-

szere nem egységes és rendezett, inkább ötletszerű. A szakdolgozati bírálatok-

nak nincs szöveges részük, csak pontszámot és osztályzatot tartalmaznak. A 

záróvizsga tartalma, tematikája nem tér el a máshol szokásos rendtől, megfelel 

az előírásoknak. A záróvizsgák tapasztalatait az elnöki jelentések alapján visz-

szacsatolják az oktatási folyamat szervezésébe.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

2009-2013 között összesen 106 hallgató nyert felvételt a képzésre (2009: 28; 

2010: 24; 2011: 23; 2012: 17; 2013: 14 fő), ugyanebben az időszakban 32 dip-

lomát adtak ki. Az intézményi szintű DPR adatok szerint a záróvizsga után 

nyelvvizsga hiányában a végzősök 60%-a később vette át a diplomáját. Szak-

szintű adatok e tekintetben nem álltak rendelkezésre. 

A képzés jelenleg a meglévő 30-40 hallgatóval folyik a felsőbb évfolyamokon, 

sem 2014-ben, sem 2015-ben nem hirdették meg. 

A hallgatók véleménye szerint a mesterképzésre felkészítették őket tanulmá-

nyaik során. A mesterképzés iránti érdeklődés bizonytalan, ebben a helyi mes-

terképzés hiánya is szerepet játszik. A hallgatók egy részének nincs felsőbb 

képzettségre irányuló ambíciója. 
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A TDK mozgalom támogatást élvez a szervezetben, de kevés hallgató vállal-

kozik TDK-munkára.  

A végzett hallgatók elhelyezkedése nem jelent problémát, hamar munkát talál-

nak tanulmányaik végeztével, más részüknek nincs is szükségük új munka-

helyre. A DPR rendszer eredményei szerint a végzettek 70%-a közepes, 26%-

a rossz, 4%-a nagyon jó munkaerőpiaci tapasztalatokat szerez. A DPR válasz-

adó végzettek 17%-a járt a nemzetközi gazdálkodás szakra.  

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakfelelős közvetlenül irányítja a szakon oktató tanárok munkáját. Szakmai 

ráhatása jelentős, véleményét kikérik a döntéseknél.  

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A minőségbiztosítás rendszere intézményi szinten szervezett. A minőségellen-

őrzési folyamatlapok a Minőségügyi Kézikönyv mellékletei, 2012-es keltezé-

sűek. Szúrópróbaszerű vizsgálatra kerültek a következő folyamatlapok: FL 5 

Oktatás: hallgatói elégedettségmérés; FL 10 Oktatói munka hallgatói vélemé-

nyezése; FL 13 Helyesbítő és megelőző tevékenységek; FL 17 Karrieriroda.  

A DPR rendszerben a végzettek felmérése 2011 óta történik online kérdőívek 

segítségével. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A képzés „megszüntetése” intézményi döntés eredménye, annak a jele, hogy a 

vezetők maguk is belátták a keresleti problémákat. Ezek mögött a külső körül-

mények romlását jelölték meg, konkrétan: a felvételi pontszám folyamatos 

emelését és a két szakmai nyelvvizsga követelményét. A 2 szakmai nyelvvizsga 

megszerzése igen nehéz a levelező munkarendben a munka, család, tanulás 

mellett. Ezt a problémát a felajánlott külön nyelvórák sem tudták megoldani 

minden hallgató esetében. Említésre került még a matematika is, mint olyan 

tárgy, amely több hallgatónak nehéz, akadályt jelent, és ez a hatás egyre erősödik.  

Egyébként nemzetközi gazdálkodás szakon végzettek iránt jelentős a 

munkaerőpiaci igény. A főiskolán kiépült kapacitások is megfelelőek. A főis-

kola kisebb intézmény, ami közvetlen tanár - hallgató viszonyra ad lehetőséget. 

Ennek a szakmai fejlődés és a hallgatókkal való foglalkozás szempontjából is 

előnyei vannak.  

Az önértékelés végén szereplő C-SWOT elemzés intézményi szintű, nem a 

szakról szól. A legértékesebb része a 4.4., a Fejlesztési, előrelépési lehetőségek, 
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de még ez is eléggé esetlegesen összeállított és általánosan megfogalmazott té-

nyezőkre utal.  

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A tanári kar akkreditációs és szakmai megfelelőségének kialakítása abban 

az esetben, ha a nemzetközi gazdálkodás szakot újra indítani szeretné az 

intézmény. 

2. A tudományos alap- és alkalmazott kutatás fejlesztése, a publikációs tevé-

kenység további motiválása. 

3. A levelező képzés tananyagainak fejlesztése, erősítése, pontos szerkesz-

tése, korszerűsítése. 

4. Kitörési pont lehet az angol nyelvű képzés további fejlesztése, az oktatók 

idegennyelv-tudásának megfelelősége esetén. 
  



nemzetközi gazdálkodás 

alapképzés 

451 

Zsigmond Király Főiskola AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

nemzetközi gazdálkodás 

alapképzési szak 

gazdaságdiplomácia  

specializáció 

 

szakmonitorozási MAB határozat: 

2013/8/VIII/8. 

2016/1/VII/4/12. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett és 

 a 2017 szeptemberében indítandó követő 
 (monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 A kiadott diplomák száma a vizsgált időszakban rendkívül alacsony 

 A nyelvvizsgahiány miatt később kiadott diplomák magas aránya 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés 2005 óta folyik, nappali tagozaton, magyar nyelven, illetve részidős 

képzésben is. A képzés kreditszáma, a teljes idejű képzés óraszáma megfelel az 

előírásoknak. A képzés összességében egy gyakorlatorientált, gazdaságdiplo-

máciára orientált szak képét mutatja. Tantervében a nemzetközi közgazdaság-

tan diszciplína azonban csak több tárgyban elrejtve szerepel, célszerű lenne ön-

álló tárgyként oktatni. Az alapozó ismeretek oktatására a KKK-ban előírtaknak 

megfelelő kredittartalommal kerül sor, az önértékelésből látszik, hogy jelen 

vannak a társadalomtudományi alapismeretek (10-20 kredit a KKK-ban), azon-

ban ezek az anyagban nem különülnek el. Talán szerencsésebb lett volna a kép-

zés bemutatása során ezt a szerkezetet követni. Összességében a tanterv meg-

felelő színvonalon teljesíti az elvárásokat. Megjegyzendő azonban, hogy a 2 

(sőt akár 1) kredit értékű tárgyak sora a tanterv rendkívüli elaprózottságára utal. 

Ezen tárgyakat, ahol szakmailag lehetséges, célszerű összevonni a 

fragmentáltság csökkentése érdekében. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Artner Annamária a szakma rendszeresen publikáló, jelentős is-

mertségnek örvendő szakembere. A gazdaságdiplomácia specializáció felelőse 

Szatmári Péter. Az oktatói kör AT aránya a követelményeknek megfelelő. 
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Tudományos háttér 

A kutatási hátteret az MTA kutatóintézeteivel való jó együttműködés, valamint 

az intézményen belüli kutatóközpontok biztosítják, ez azonban a szakon okta-

tók publikációs teljesítményét tekintve nagyon egyenlőtlen eloszlásban tükrö-

ződik. Az alapszakon végzett hallgatók továbblépése a mesterképzésbe intéz-

ményen belül viszonylag korlátozott. 

Infrastrukturális feltételek 

Az oktatói létszám nagyságához képest igen gazdagnak tekinthető az infrastruk-

turális feltételrendszer, hátrányként említhető a városközponttól való távolság. 

A képzési létszám és kapacitás 

A hallgatói létszám a kapacitásokhoz mérten rendkívül alacsony, ami lehetővé 

teszi a személyre szabott oktatást, viszont az alapszakoknál valamelyest elvárt 

„optimális üzemméretnek” alatta marad. Az óralátogatás változékonyságával 

egy-egy kisebb évfolyamnál az oktatás metodológiája, a vitára, közös elem-

zésre épülő módszerek sérülhetnek.  

A vizsgált időszakban a felvételi keret 20 fő volt. A teljes idejű képzésben az 

első két évben a felvettek száma meghaladta ezt a keretet. 39, illetve 52 hallga-

tót vettek fel. 2011-től a felvettek szám csökkent (19 fő). 2012-ben nem tudtak 

hallgatót felvenni. 2015-ben 15 önköltséges hallgatójuk volt. A részidejű kép-

zésben is hasonló tendencia figyelhető meg (15, 25, 18, 0, 10). 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az intézményben megszervezett tutori rendszer működik. A tehetséges hallga-

tók kiválasztása céljából létrehoztak egy demonstrátori rendszert is a főiskolán. 

A hallgatói visszajelzések alapján ez a rendszer jól működik. A hallgatói lét-

szám csökkenésével egyidejűleg a hallgatók „gondozása” gazdagabbá és rend-

szeresebbé vált. Ez a levelező hallgatók esetében a szakdolgozattal kapcsolatos 

tanári tevékenység aktivitásában mérhető leginkább. A ZSKF képzései kereté-

ben szakdolgozati szemináriumokat is beiktatnak, esetenként külső konzulen-

sek bevonásával.  

Értékelés és ellenőrzés  

Az értékelés és ellenőrzés módszerei összhangban vannak az elvártakkal, mind 

a tanulmányok során, mind a záróvizsga tekintetében 

A záróvizsgára bocsátás feltétele a konzulens által jóváhagyott szakdolgozat 

elkészítése. A záróvizsgán a hallgató először ppt-s előadás keretében bemutatja 

szakdolgozatának eredményeit, válaszol a bírálatokra, a bírálók által előzetesen 

és a vizsgabizottság által a helyszínen feltett kérdésekre. Ezt követően kerül sor 
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feleletére, amelyre előzetesen megadott tételsorok alapján készülhet fel. A vizs-

gabizottság külön értékeli a szakdolgozati prezentációt és a felelet.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A hallgatói létszám alacsonynak mondható, a lemorzsolódás viszonylag jelen-

tős, a kiadott diplomák száma a vizsgált időszakban rendkívül alacsony 10 (0, 

0, 6, 1, 3 1). A nyelvvizsga hiánya miatt 30 hallgató nem jutott diplomához. 

2014-ben a nappali tagozaton a hallgatók 80% nem tudta teljesíteni a nyelvi 

követelményeket. 

A tehetséggondozási lehetőségek az alacsony hallgató/oktató arány miatt adot-

tak, azonban ezzel talán a hallgatók nem minden esetben képesek/kívánnak 

élni. Az iskola megfelelő utat választott, amikor az eredményességet nem a szá-

monkérés színvonalának csökkentésével kívánta növelni, hanem az egyedi 

tutori rendszerrel. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak gazdája elismert oktató, aki a képzés menedzselésében is aktívan részt 

vesz. Az önértékelés az intézmény vezetése és a szakfelelős közötti hatékony 

munkamegosztást mutatja be, amely tekintetében a látogató bizottság a szakfe-

lelőssel történő beszélgetés során érzékelt némi zavart, melyből úgy tűnik, hogy 

az adminisztráció inkább centralizált jelleget mutat, amely a hallgatói létszám 

miatt indokolt is lehet.  

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A minőségbiztosítási folyamatok megfelelően szervezettek. A ZSKF elfogadta 

a MAB észrevételeit, bevezették az ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőség-

irányítási rendszert, közzéteszik a vonatkozó megfelelési mutatókat a főiskola 

honlapján. 

Az oktatók egyharmada betöltötte vagy rövidesen betölti a 65. életévét. A 45 

év alattiak száma 4. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

Az önértékelés C-SWOT elemzése a gazdálkodási és menedzsment alapszakra 

hivatkozik, és több szövegrészben is szerepel a gazdálkodási és menedzsment 

képzésre való utalás. 

Általánosságban helyesen látják a helyzetet, de egyes esetekben a problémák 

jelentőségét alulbecsülik. A legfontosabb veszélyek a makrogazdasági-demo-

gráfiai trendekből adódnak, csökkenő jelentkezői/hallgatói létszámot eredmé-
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nyezve. Bár az elemzés nem tér ki a fiatalok, sőt a középiskolát végzettek kö-

rében jelentkező és fokozódó kivándorlásra, az tovább súlyosbíthatja a helyze-

tet. A csökkenő hallgatói létszám mellett a növekvő versennyel is számolni kell. 

A főiskola az erősségek között fogalmazza meg a kiemelkedő oktatói állo-

mányt. Ez a pozitív vélemény csak részben felel meg a valóságnak, hiszen az 

oktatói állomány jórészt elöregedett, az oktatók egy részének a szakra vonat-

kozó kompetenciái nem állnak összhangban a végzettségükkel és kutatási irá-

nyultságuk sem követi a szakhoz szükséges kompetenciákat. A gyakorlatfóku-

szú oktatás, a vállalati kapcsolatok kétségtelenül az erősségek közé tartoznak.  

Az gyengeségek közül kiemelik a Budapesten belüli kedvezőtlen elhelyezke-

dést, bár ugyanakkor láthatóan a budapesti hely önmagában előny. A hallgatók 

alacsony szintű idegennyelv-tudása és gyenge felkészültségük is kétségkívül 

problematikus. A gyengeségek között hangsúlyozzák, hogy fiatal intézményről 

van szó, és arra is kitérnek, hogy belföldi és nemzetközi tanulmányi versenye-

ken a hallgatói összlétszámhoz képest alacsony a részvételi arány. A nagy in-

tézményekhez képest kevesebb támogatást és pályázati forrást tudnak szerezni. 

Ez visszatükröződik az oktatási és kutatási projektek számában is. 

Kedvező lehetőségek nem igazán látszanak. A külföldi hallgatók nagyobb 

számú fogadása nem igazán valószínű, a meglevő partnerkapcsolatok fokozódó 

kihasználása inkább, bár az eredmény kétséges. A lehetőségek között említik a 

nyitott egyetem koncepciójának megvalósítását, a képzés színvonalának eme-

lését és a vállalatokkal történő kapcsolattartást. Kérdéses azonban, hogy az ok-

tatói kar generációs problémájának kezelésére vonatkozó stratégia rendelke-

zésre áll-e, különös tekintettel a professzori utánpótlásra. Fontos lenne továbbá 

a kutatási aktivitás képzési profilhoz való kapcsolódásának biztosítása is.  

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A kutatási tevékenység fejlesztéséhez kiterjedtebb pályázati tevékenység 

szükséges. A nemzetközi kapcsolatrendszere ilyen irányban fejlesztendő. 

2. Ha több kutatási pályázat állna rendelkezésre, akkor lehetőség volna a te-

hetséges hallgatók bekapcsolása ezekbe. Így a hallgatók kutatási érdeklő-

dése is fokozható lenne. 

3. A kiterjedt nemzetközi kapcsolat (Geopolitikai Kutatóközpont) segítségé-

vel külföldi hallgatók szerzése. 

4. Célszerű a tantárgyak elaprózódásának, az 1-2 kredites tárgyak számának 

összevonással, szelekcióval történő csökkentése, a nemzetközi közgazda-

ságtan önálló tárgyként történő megjelenítése. 
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Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak 

Andrássy Gyula Budapesti Német 

Nyelvű Egyetem  
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 

mesterképzési szak 

(német nyelven) 

gazdasági fejlődés a közép-kelet-euró-

pai országokban; európai integráció 

specializációk 

szakindítási MAB határozat: 

2008/1/XI/2/10.  

2016/1/VII/4/14. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

német nyelvű képzésre. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

Az Andrássy Egyetem nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakán csak 

német nyelvű, nappali képzés folyik. A tanterv, az elmélet és gyakorlat aránya 

megfelel a KKK-feltételeknek és a korábbi intézményi akkreditációban sze-

replő MAB javaslatoknak. 

A mesterszakon használt tananyagok rendszeresen frissítésre kerülnek, és a né-

met nyelvterület mesterszakjain használt tananyagra épülnek. A hallgatók elé-

gedettek a tananyaggal, annak hozzáférhetőségével és minőségével. Hallgatói 

kérésre az egyetem könyvtára rövid időn belül speciális irodalmat is beszerez. 

Személyi feltételek 

A mesterszak 30 kötelező tárgyát 15 oktató tanítja, köztük 9 egyetemi professzor 

és 2 egyetemi docens. A vendégoktatók száma 3. Mind a szakfelelős, Stefan 

Okruch, mind pedig Martina Eckardt, a specializációk felelőse egyetemi profesz-

szor és AT, alkalmasak a szakon a képzés és a vonatkozó specializáció oktatásá-

nak vezetésére. Az oktatói gárda összességében az előírásoknak eleget tesz. 

A professzorok és a docensek túlnyomó része német nyelvterületről jön. Az 

egyetem egész oktatási tevékenységét meghatározza ez a nyelvi sajátosság. A 

német nyelvterület partneregyetemeivel való együttműködésben történik az ok-

tatók módszertani és didaktikai továbbképzése, ebben a 15-ből 13 oktató vett 

részt. Ők magyar minősítés szerint rendelkeznek PhD-val, 10 oktató habilitált. 

Sikerült elérni, hogy az egyetem működésének kezdetén (2002) alkalmazott ok-

tatók tartós foglalkoztatásban a mai napig jelen legyenek az egyetem életében. 
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Ez nemcsak azt tette lehetővé, hogy az oktatási folyamatban biztosítani lehetett 

a kontinuitást, hanem azt is, hogy a kutatásban egy-egy téma esetében is bizto-

sítani lehetett a folyamatosságot. 

Tudományos háttér 

A szakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység aktuális gazdasági problémákra 

koncentrálódik. Jellegzetesen európai kérdésekkel foglalkoznak, és gyakran ki-

emelten kelet-közép-európai problémákkal. 

Az egyetem fokozatosan mélyülő kapcsolatokat épít ki a német nyelvű egyete-

mekkel és vállalkozásokkal. Alkalmazott kutatásokat folytat. Kutatási tevé-

kenységében törekszik a magyar gazdaság szereplőivel is hosszútávú kapcso-

latokat kiépíteni. Kutatási megbízásokat kaptak és kapnak magyar minisztériu-

moktól, bankoktól, és nyertek EU kutatási projekteket is. 

Infrastrukturális feltételek 

A rendelkezésre álló 7 előadóterem elegendő. Van egy számítógéptermük is, 

17 PC-vel. A könyvtárban további hét PC áll rendelkezésre. Az összes kompu-

ter hálózatban működik. A könyvtárban 19 ezer könyv van és 20 szakújság. 

Az infrastrukturális feltételek összhangban vannak a jelenlegi hallgatói lét-

számmal, optimálisan szolgálják a képzést. 

Az egyetemi referatúrán a hallgatók tájékoztatást és tanácsot is kaphatnak. A 

2012-ben bevezetett ETN informatikai rendszer tartalmazza valamennyi egye-

temista, oktató és tanóra adatait.  

A képzési létszám és kapacitás 

2009-2013 között az évente felvehető hallgatói létszámot 32-35 főben határoz-

ták meg, 2014-ben 45-re emelték. A felvett hallgatók száma a létszámkeret mö-

gött elmaradt, 15-18 fő volt évente. Az intézmény képzési kapacitása lehetővé 

tette a tervezett, illetve a felvett hallgatói létszámot. 

Az egész mesterszak beépült a német nyelvű egyetemi világba. Ebben a világ-

ban erős verseny uralkodik. Ez teszi valószínűvé, hogy a mesterszak (hallgatói 

létszámát tekintve minden bizonnyal) elérte optimális nagyságát. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A teljes szemeszter oktatási tervét már előzetesen nyilvánosságra hozzák. Ez az 

anyag tartalmazza a tantervet, az egyes tárgyak tananyagát, szakirodalmát, a 

félév egész oktatási rendszerét. A hallgatóknak kötelező a részvétel az órákon. 

A tanórák száma viszonylag kicsi. Ez lehetővé teszi erős tutorális tevékenység 

kialakítását, már csak azért is, mert a felvett hallgatók tudása és nyelvi felké-

szültsége meglehetősen heterogén. A tutorális tevékenység hozzájárul ahhoz, 
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hogy az idő múlásával a heterogenitás jelentősen csökkenjen, illetve megszűn-

jön. 

Az oktatásban módszertani mixet alkalmaznak. A klasszikus módszerek mellett 

(előadás, gyakorlat) növekvő szerepet játszik a csoportmunka és annak prezen-

tálása. Az oktatók komoly hangsúlyt fektetnek arra, hogy a tananyagot a hall-

gatók önállóan dolgozzák fel. A csoportok kis létszáma, az oktatásba beépített 

gyakorlat elősegíti a képzés hatékonyságát. 

Nincs semmiféle kötelezettségük gyakorlat tartására. Ennek ellenére az egyete-

misták több hetes gyakorlaton vesznek részt, gyakorlati szakemberek előadásait 

is számos alkalommal hallgathatják. Rendszeresen vannak nemzetközi kirán-

dulások. Az egyetemisták betekintést nyerhetnek különböző szakmai terüle-

tekbe cégeknél, kormányhivatalokban és nemzetközi szervezeteknél. 

A tehetséges hallgatók számára az Andrássy Egyetemen mostanra már kialakult 

egy jól szabályozott és gyakran alkalmazott támogatási rendszer. A tehetséges 

hallgatók számára az oktatás egész időszakára tudnak ösztöndíjat biztosítani. 

2009 óta több mint 70 ösztöndíjat adtak ki. A nem német anyanyelvű hallgató-

kat ösztönzik, hogy vegyenek részt Erasmus programban, lehetőleg német 

nyelvű egyetemeken. 

Értékelés és ellenőrzés 

A számonkérés formái nem térnek el a más intézményekben szokásosaktól, a tár-

gyak 2/3-ának számonkérése kollokvium, 1/3-uké pedig gyakorlati jegy. A záró-

vizsga, a diplomamunka védése jól szervezett. A diplomamunkák magas mód-

szertani tudásról tanúskodnak, és releváns gazdaságpolitikai kérdésekről szólnak. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

2009/10 és 2013/14 között 85 hallgatót vettek fel a képzésre, 51 hallgató meg-

kapta az abszolutóriumot és 38 diplomát adtak ki. Mindösszesen 5 hallgató 

hagyta el (hagyta félbe) az egyetemi képzést. A 2013/2014-es tanév végére a 

felvett hallgatók 82%-a kapott abszolutóriumot, és 61%-uk diplomát. 

A hallgatók a mesterképzés elvégzése után bármelyik e szakhoz kötődő doktori 

iskolában tovább folytathatják a tanulást. Az alumni-adatok szerint a végzett 

hallgatók könnyen elhelyezkednek, általában cégeknél találnak munkát, közü-

lük számosan akár középvezetői szinten is. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakfelelős rendszeresen tájékozódik a tananyagfrissítésről, figyeli az oktatói 

és a hallgatói visszajelzéseket. Rendszeresen áttekinti a szak belső tartalmát, 

évente jelentést tesz a rektornak a képzés céljának eléréséről. 
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Az egyetem stratégiai vezető szervei (a Szenátus és az Egyetemi Tanács) dön-

tenek minden oktatási és számonkérési kérdésről.  

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

Az Andrássy Egyetem számára a minőségbiztosítás területén is példaadó a 

Bambergben működő Otto Friedrich Egyetem. 

Az oktatók minőségbiztosítása a minőségbiztosítási szabályzat 6. § szerint tör-

ténik. Az oktatók módszertani és oktatásmódszertani továbbképzését a német 

nyelvterületen működő partneregyetemekkel kiépített kooperációban valósítják 

meg. 

Az Andrássy Egyetem az Evalag német felsőoktatási minőségbiztosítási ügy-

nökség által akkreditált. Az egyetemi minőségbiztosítás rendszerére, folyama-

taira az Evalag a német Akkreditierungsrat által meghatározott kritériumokat 

alkalmazza. 

A hallgatók elégedettségét (OMHV) minden szemeszter végén kérdőívvel mé-

rik fel. A dékán feladata, hogy az oktatási folyamatban felmerülő problémákat 

kezelje, és a szükséges változtatásokra figyelmet fordítson. A hallgatók ezzel a 

rendszerrel elégedettek. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

Az elért eredmények alapján (nemzetközi beágyazottság, jelentős ösztöndíjak, 

szoros kapcsolat a gyakorlattal, hatékony tehetséggondozás és minőségbiztosí-

tás) a szak nemzetközi versenyképességűnek tekinthető. A sikeresség szem-

pontjából komoly eredmény a számos országból érkezett hallgatók egyöntetű 

elégedettsége. 

Az Andrássy Egyetem menedzsmentje jelenleg - és remélhetőleg a jövőben is 

- igen hatékony a problémák kezelésében és a megváltoztathatatlan sajátossá-

gokhoz való alkalmazkodásban. Ezért az is nagy valószínűséggel remélhető, 

hogy a jövőben felmerülő gyengeségeket és veszélyeket is (pénzügyi nehézsé-

gek, demográfiai változások, hallgatók és oktatók elcsábítása, diszfunkcionális 

jogi keretfeltételek) sikerrel megoldja majd a menedzsment. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Dolgozzanak ki koncepciót az egyre erősebb, gyakorlatorientált oktatási 

tartalmak összekapcsolására. 

2. Az alumni követés fejleszthető, fejlesztendő. 

3. Szorosabb kapcsolatokat építsenek ki a nyugat-balkáni térség országaival, 

mindenekelőtt több onnan származó hallgató megszerzéséért. 
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Budapesti Corvinus Egyetem  

Közgazdaságtudományi Kar22  
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás  

mesterképzési szak 

nemzetközi gazdaságelemzés;  

nemzetközi fejlesztés;  

nemzetközi pénzügy és 

vállalatgazdaságtan 

specializációk 

szakindítási MAB határozat: 

2007/8/XII/3/52. 

angol nyelvű képzés MAB határozata: 

a MAB nem véleményezte 

2016/1/VII/4/15. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar és angol nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

 intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szakon teljes idejű, magyar és angol nyelvű képzést folytatnak. Részidejű, 

esti képzés utoljára 2011-ben indult. A magyar nyelvű képzésben három speci-

alizáció működik, általában 8 tárggyal (nemzetközi gazdaságelemzés, nemzet-

közi fejlesztés, nemzetközi pénzügy és vállalatgazdaságtan). Az összehasonlító 

európai gazdasági és üzleti tanulmányok specializációt is meghirdetik, de hall-

gatói érdeklődés hiányában nem indítják. Az angol nyelvű képzésben két specia-

lizációt indítanak (nemzetközi gazdaságelemzés, nemzetközi fejlesztés). A szakon 

két diplomát adó közös képzéseket folytatnak a londoni University College (2008 

óta), a hollandiai Groningeni Egyetem (2011 óta), az ausztráliai University of 

Adelaide (2013 óta) és University of Western Australia (2013 óta) partnerekkel.  

A képzés tanterve, az oktatott ismeretkörök, a specializációk tematikája, tar-

talma megfelel a KKK előírásainak. A képzés magas színvonalú, a tananyagot 

és a felhasznált szakirodalmat folyamatosan korszerűsítik. A hallgatók azonban 

szeretnék, ha a képzés gyakorlatorientáltabb lenne. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, egyben a nemzetközi pénzügy és vállalatgazdaságtan specializá-

ció felelőse, Kutasi Gábor PhD, egyetemi docens a követelményeknek eleget 

tesz, számos kutatási projektben vett részt, több magyar nyelvű és angol nyelvű 

tankönyv fejlesztésének volt projektvezetője. A nemzetközi gazdaságelemzés 

                                                 
22 2016. szeptember 1-től a képzés a Társadalomtudományi Karhoz tartozik. 
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specializáció felelőse Blahó András, a nemzetközi fejlesztés specializáció fele-

lőse Benczes István. 

A magyar és az angol nyelvű képzésben összesen 63 oktató vesz részt, közülük 

43-nak van tudományos fokozata. A 34 tantárgyfelelős között nagyon erős gya-

korlati háttérrel (nemzetközi kereskedelem-diplomácia, nemzetközi vállalko-

zás) rendelkezik az a két AT tantárgyfelelős, akiknek nincs tudományos foko-

zatuk. Az angol nyelvű képzés oktatóinak nyelvtudása magas szintű, vannak 

olyan oktatók, akiknek külföldi felsőoktatási tapasztalatuk is van.  

A hiánypótlással helyesbített önértékelés szerint is vannak olyan tantárgyfelelősök, 

akik nem vesznek részt a képzésben sem előadás tartásával, sem gyakorlat ve-

zetésével. Az oktatók túlnyomó része AT, de néhány esetben tudományos foko-

zattal nem rendelkező vendégoktató tantárgyfelelősök is vannak a képzésben.  

Ugyanakkor az oktatói gárda összességében garantálja a nagyon színvonalas 

képzést, többük nemzetközi szinten is ismert és elismert. A szakra épülő doktori 

iskola kiegészíti az oktatási kapacitást és biztosítja az oktatói utánpótlást.  

Tudományos háttér 

Az oktatók publikációs aktivitása megfelelő, de kívánatos lenne a BCE nem-

zetközi hírnevéhez képest növelni a publikációk mennyiségét és minőségét. Eh-

hez természetesen anyagi feltételek kellenének.  

Infrastrukturális feltételek 

A BCE infrastrukturális feltételei országos szinten is kiemelkedőek, a képzés 

feltételei magas színvonalon biztosítottak. A BCE könyvtárában a magyar és 

az angol képzés tananyagai megfelelő példányszámban elérhetők, a szakiroda-

lom kínálata bőséges.  

A képzési létszám és kapacitás 

A szakon a magyar nyelvű, nappali képzésben a tervezett éves felvételi keret 

80 fő volt, ezt folyamatosan meghaladta a felvett hallgatók száma (a csúcspont 

2011-ben volt 57%-kal). Az esti képzésben a 60-80 hallgatóban meghatározott 

éves felvételi keretet nem tudták kitölteni, az esti képzést 2012-ben már nem 

indították. Az angol nyelvű képzésre évente 15-36 hallgatót vettek fel.  

A tervezett éves felvételi keretszámokat az intézmény képzési területi kapaci-

tása lehetővé tette.  

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A tudásátadás módja megfelelő. A magyar nyelvű képzés számos tantárgyához 

használnak idegen nyelvű szakirodalmat; a magyar nyelvű képzésben angol 

nyelven is fel lehet venni tantárgyakat. 
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Az adott hallgatói létszám mellett rendelkezésre álló oktatói kapacitás intenzív 

tanár-diák kapcsolatot, önálló szemináriumi munkát teszi lehetővé. A diákok 

szemináriumi feladatmegoldásai változatosak, csoportos kutatásokat folytat-

nak, önállóan, esetenként csoportosan elemeznek esettanulmányokat, projekte-

ket, csoportosan és egyénileg történnek prezentációk, cikkfeldolgozások.  

Jelentős hallgatói kör él a nemzetközi Erasmus félév lehetőségével.  

Értékelés és ellenőrzés 

A kötelező szaktárgyak és a legtöbb specializáció tárgy számonkérése kollok-

vium, néhány specializáció tantárgy számonkérése gyakorlati jegy.  

A szakdolgozatok témaválasztása, színvonala megfelelő.  

A szakdolgozatok témaköreit a szak oktatói hirdetik meg. A témakörök szoro-

san kapcsolódnak az oktatók kutatási és oktatási szakterületeihez. A hallgató a 

meghirdetett témakörön belül javasolhat témát, esetleg – a témavezetővel meg-

vitatva – kezdeményezhet saját témát. A hallgatók preferálják a nemzetközi 

pénzügy, a multinacionális vállalatok és a nemzetközi kereskedelem témakört. 

A záróvizsga elemei: komplex írásbeli vizsga a szakirány kötelező tárgyaiból; 

szóbeli záróvizsga, amelynek a tárgya a diplomamunka témája és az ahhoz kap-

csolódó tárgyak ismeretanyaga, a háromtagú záróvizsga-bizottság által (a dip-

lomamunka témájából kiindulva) feltett közgazdasági elméleti és gyakorlati 

kérdések megválaszolása. A záróvizsga-bizottság elnöke nem az intézmény 

dolgozója, egyetemi vagy főiskolai tanár, esetleg akadémiai kutató.  

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari melléklete szerint a tanulmányaikat 

2015 szeptemberében vagy azt követően megkezdett hallgatóknak nem kell 

komplex vizsgát tenniük.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A teljes idejű képzésben a vizsgált 2009/10 – 2013/14 közötti időszakban 510 

hallgató nyert felvételt (82, 117, 126, 100, 85), 253 diploma kiadására került 

sor (0, 27, 38, 86, 102). Az adott évben kiadott diplomák számának alakulása 

jól mutatja, hogy jelentős erőfeszítéseket tettek a lemorzsolódás csökkentésére.  

Az angol nyelvű képzésre átlagosan 10 országból érkeznek hallgatók, akik kö-

zül az oktatók tapasztalatai szerint számosan nem közgazdász végzettségűek, a 

közgazdász diploma elsősorban az ő számukra vonzó. A vizsgálat időszakban a 

135 felvett hallgató létszáma a következőképpen alakult: 2009/10: 21, 2010/11: 

15, 2011/12: 27, 2012/13 és 2013/14: 36, 36 hallgató. A kiadott diplomák 

száma 87 (8, 15, 12, 19, 33).  

A részidejű, esti képzésre nem jelentkeznek hallgatók, már csak azért sem, mert 

a nappali képzés rugalmas órarendjével alkalmazkodik a kialakult helyzethez: 

számos hallgató dolgozik a teljes idejű képzésben való részvétele mellett. Az 
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esti képzést utoljára 2011/12-ben indították, 2009/10 – 2011/12 folyamán 76 

önköltséges hallgatót vettek fel. 2014 közepéig 79 diplomát adtak ki, vélhetően 

az esti képzésben már nincsenek hallgatók.  

A nyelvvizsga hiánya a szakon nem jelent problémát, egyetlen hallgató kapott 

később diplomát a (második) nyelvvizsga hiánya miatt. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak „gazdája” a Világgazdasági tanszék, a mindennapi működtetés, a dip-

lomamunkák bírálata, a vizsgaszervezés, a vizsgáztatás magas leterheltséget je-

lent a tanszék munkatársai számára. Az adminisztratív kapacitás szűkös, bár a 

szakkal kapcsolatos feladatok jelentős részét a kar dékáni hivatala és 

tanulmányi osztályai végzik.  

Az angol nyelvű képzés operatív irányítója nem a magyar nyelvű képzés szak-

felelőse. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A képzés minőségbiztosítása az egyetemi, illetve a kari szintű minőségirányí-

tási rendszerbe illeszkedik. Van Egyetemi Minőségügyi Koordinációs Bizott-

ság és (egyetemi) Minőségügyi Iroda. A minőségügyi folyamatok rendszerét 

Minőségügyi Kézikönyv szabályozza. A karokon minőségügyi koordinációs 

bizottságok működnek, amelyek a kari szintű feladatokat végzik. Lényeges 

eleme a minőségbiztosításnak az oktatói és kutatói követelményrendszer, il-

letve a hallgatói véleményezési rendszer.  

Az oktatói munka hallgatói véleményezése félévenként történik, a belépő alap-

szakos hallgatók és a végzős hallgatók körében rendszeres adatgyűjtést, míg az 

oktatók és a munkaadók körében eseti felméréseket végeznek.  

A hallgatói véleményezés eredményeit figyelembe veszik az oktatói teljesít-

ményértékelési rendszerben, ahogyan véleményeiket, javaslataikat is. 

A hallgatói véleményezés eredményei elérhetők a hallgatók számára is.  

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT elemzés nyílt és reális. Erősségük – egyebek mellett – a szak ver-

senyképes vonzereje, a végzettek könnyű elhelyezkedési lehetőségei. Gyenge-

ségük az oktatói kör ad hoc módon működő multinacionális és egyéb vállalati 

partnersége, a főállású oktatók vállalati területen korlátos kapacitása.  

Nem segíti elő a képzést a karon érezhető negatív légkör, ami a korlátos erőfor-

rásokért folytatott karközi versenyből és valószínűleg az egyetem jövője, fenn-

maradása körüli bizonytalanságokból adódik.  
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Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A képzés személyi feltételeit közelítsék a MAB elvárásaihoz.  

2. Javasolt a publikációs elvárásokat harmonizálni a nemzetközileg szokásos 

feltételekkel.  

3. Ha megoldható, akkor kari átszervezéssel, anyagi források biztosításával 

növelni lehetne a fiatal tanárok kutatásra fordítható idejét. 

4. Érdemes lenne a hallgatókat jobban belevonni a kutatásokba.  
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Budapesti Műszaki és Gazdaság-

tudományi Egyetem  

Gazdaság- és Társadalomtudomá-

nyi Kar 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 

mesterképzési szak 

nemzetközi gazdaságelemzés  

specializáció 

 

 

szakindítási MAB határozat: 

2007/10/XII/3/35. 

2016/1/VII/4/16. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő  
(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 A személyi feltételek nem felelnek meg a MAB szempontjainak, 

 alacsony hallgatói létszám, kevés kiadott diploma. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A BME nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak tanterve, az oktatott 

ismeretkörök megfelelnek a KKK előírásainak. A képzés során törekedtek a 

gyakorlati ismeretek arányát növelni, ami most már több, mint induláskor, 

ugyanakkor az elméleti képzés, az önálló gondolkodásra nevelés a PhD irá-

nyába való továbblépésre is előkészíti a hallgatókat.  Az alapozó ismeretek 25 

kredit, a szakmai törzsanyag 30 kredit értékben tartalmazza a KKK-ban meg-

határozott ismeretköröket. A képzésen nemzetközi gazdaságelemzés specializá-

ció működik, 9 tárggyal és 45 kredittel. Ennek tematikája, tartalma is megfelel 

a KKK-ban előírtaknak. A szakdolgozat 15 kredit, a hallgatók 5 kredit értékben 

vehetnek fel szabadon tárgyakat az egyetem kínálatából. Mind a 20 kötelező 

tárgy 5 kredit értékű, a négy félév között a következő módon oszlanak meg: 5, 

6, 5, 4. Nem egyértelmű, hogy a diplomamunka 15 kreditjét melyik félévben 

lehet elszámolni: az ezzel kapcsolatos konzultációk a 2-4 félév között oszlanak 
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el egyenletesen, ha viszont ennek alapján a második félévben 5 kreditet számo-

lunk el, ennek a félévnek a terhelése 35 kredit lesz. 

A tananyagot és a felhasznált szakirodalmat folyamatosan korszerűsítik. Az 

utóbbi években a fejlődés-gazdaságtannal kapcsolatos anyagrészek súlyát nö-

velték. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős Major Iván DSc, teljes munkaidőben foglalkoztatott egyetemi ta-

nár (AT), elismert, nagy tudású szakember, bár kutatási területe, publikációs 

tevékenysége sokkal inkább az alkalmazott mikroökonómiához kapcsolódik, 

mintsem a nemzetközi, világgazdasági témákhoz. A specializációfelelős  

Losoncz Miklós DSc, egyetemi tanár (AT), a nemzetközi, világgazdasági té-

mák elismert szakembere. Publikációi is erre a területre irányulnak. 

A képzés 20 tárgyát 16 oktató gondozza, és közülük 10 egyben tantárgyfelelős. 

A jelentés összeállítói két olyan oktatót, akik más egyetemen vezető oktatók, a 

BME képzésében „AE” besorolással szerepeltetnek, jóllehet ők akkreditációs 

szempontból „V” minősítésűek. A 16 oktatóból így 11 főállású (AT) és 5 ven-

dégoktató (V), ami 33%-ot jelent. A két vendégoktató egyike 3 tantárgy felelőse, 

miközben a „V” besorolás ezt egyáltalán nem teszi lehetővé. A három tárgy 

összkreditje 15, és mind a háromnak ő az egyetlen oktatója. Az akkreditációs 

szempontok szerint azonban vendégoktató a szakon oktatók legfeljebb 20%-a le-

het, oktatói terhelése a szakon nem haladhatja meg az (összesen) 8 kreditértékű, 

legfeljebb 2 tantárgy oktatásában való részvételt. Ezeket az ellentmondásokat mi-

előbb ki kell küszöbölni az akkreditációs szempontjainak való megfeleléshez. 

Az oktatói terhelés egy esetben sem haladja meg a 25 kreditet, az óraterhelés 

azonban több oktató esetében is 12 óra/hét felett van. 

A 16 oktatóból 9 fő 1959 előtt született, ami felveti az oktatói utánpótlás prob-

lémáját. 

Tudományos háttér 

A képzést a kar Közgazdaságtan Tanszéke gondozza. A tanszék fő kutatási te-

rülete inkább közgazdasági elméleti irányú, és kevésbé kapcsolódik a világgaz-

daság, nemzetközi gazdaság kérdéseihez. Az utóbbi időszakban erősödött ez az 

irány is, különösen a fejlődés-gazdaságtan és az Európai Unió kérdésköreit 

érintően. A karon működő Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Is-

kola is általános üzleti irányultságú. Ugyanakkor az ezen belül működő nem-

zetközi gazdaság és gazdálkodás program (programvezető: Meyer Dietmar 

egyetemi tanár) segítheti az ehhez a szakhoz kapcsolódó kutatásokat.  
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Infrastrukturális feltételek 

A BME központilag, nem kari szinten menedzselt infrastrukturális feltételei ki-

elégítőek. A BME 12 db 300-600 fős előadó teremmel, 24 db 121-250 fős elő-

adóteremmel és 199 db 12-120 fős tanteremmel rendelkezik. A termek mind-

egyike táblával és vetítési felülettel ellátott, a 100 főnél nagyobb termekben 

fixen szerelt projektor is működik. Jó az internetes hálózat. Az ország egyik 

legnagyobb könyvtára a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár: a BME OMIKK. A BME 

OMIKK-ban Gazdaságtudományi Olvasó működik, és a kar valamennyi szer-

vezeti egysége tanszéki könyvtárat is működtet. Az Egyetemi Tankönyv és 

Jegyzetbizottság saját kiadót és könyvesboltot is működtet, ahol a jegyzeteken 

kívül szakkönyvek, nyelvkönyvek is beszerezhetők. 

A képzés során az alapműveknél általában olyan szakkönyveket választanak, 

amelyeket a hasonló külföldi intézményekben is alkalmaznak ezen a területen, 

ezért fordul elő, hogy nem feltétlenül csak magyar nyelven sajátíthatják el a 

tananyagot a hallgatók. Az oktatók saját kutatási eredményeiket is beépítik a 

tananyagba, így gyakran az alaptananyag kiegészül jegyzetekkel, óravázlatok-

kal, sőt az utóbbi évben könyvek is megjelentek (Losoncz Miklós: Az állam-

adósság-válság és kezelése az EU-ban, Ligeti István-Ligeti Zsombor: Az em-

beri tényező).  

A testnevelés a szakon kritériumtárgy, amelyhez a BME Sportközpont megfe-

lelő infrastrukturális hátteret biztosít. 

Az Egyetem Karrier Irodája segítséget nyújt a hallgatók számára többek közt 

az önéletrajzírásban, a karriertervezésben, valamint az álláskeresésben. A BME 

Copy fénymásoló szalon pedig lehetőséget biztosít a nyomtatásra, fénymáso-

lásra, szkennelésre, laminálásra és spirálozásra. 

Az információáramlást szolgálja a kari HÖK honlapja, melyre folyamatosan in-

formációkat töltenek fel a hallgatótársaik számára a karon történtekről, valamint 

a különböző pályázati lehetőségekről. A hallgatókkal való kapcsolattartást segíti 

a kari HÖK Facebook-oldala is. A Hallgatói Önkormányzat számos rendezvényt 

szervez, melyek főként a közösségépítést és a közösségformálást szolgálják. 

A képzési létszám és kapacitás 

A képzés lényegében nappali/államilag finanszírozott formában, kis csoportok-

ban folyik, 9-18 közötti létszámmal. A 2009/2010–es tanévtől a 2012/13-as tan-

évig 38 főt vettek fel és 32 fő iratkozott be. Hat év alatt mindössze 64 államilag 

finanszírozott felvett hallgató volt, és egy önköltséges. Ez nyilván intenzív, mi-

nőségi oktatást tesz lehetővé, de kérdéses a gazdaságossága. Különösen kérdé-

ses lehet a képzés jövője, ha ezen a szinten is beszűkül az állami finanszírozás. 

Levelező képzés egyetlen tanévben, a 2012/2013-asban indult, 7 önköltséges 
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hallgatóval, akik többsége azóta lemorzsolódott (a látogatáson kapott informá-

ciók szerint).  

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A kis létszám miatt igen intenzív munka folyhat a képzés során. A szak jelle-

géből és a létszámából adódóan a számonkérésnél elsődleges cél, hogy a hall-

gatók önállóan, otthon kidolgozandó feladatok, egy-egy kisebb témában tartott 

előadás, önálló, elsősorban idegen nyelvű szakirodalom-eldolgozás alapján ad-

janak számot tudásukról. Ez a fajta számonkérés sokat segít a hallgató kritikai 

szemléletének kialakításában: nemcsak elfogadnak dolgokat, hanem igyekez-

nek meg is érteni azok hátterét. 

Értékelés és ellenőrzés 

Az értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások konkrét tantárgyra és félévre 

lebontott szabályozása az ún. Képzési Kódex szerint történik. Az ebben talál-

ható tantárgyi adatlapminta alapján a tanszék minden tantárgyára vonatkozóan 

elkészítette és folyamatosan frissíti a tantárgyi adatlapot, amely tartalmazza a 

tantárgy teljesítésének követelményeit és a számonkérés formáját. 

A képzés során 11 kollokvium és 9 gyakorlati jegy van –1155 óra=600 előadás 

/ 510 gyakorlat / 45 konzultáció a szabadon választható tárgyak nélkül. Összes-

ségében a számonkérés arányaiban közel fele-fele az előadás és a szeminárium 

aránya, ami megfelelő, különösen, hogy ilyen kis létszámú csoportoknál az elő-

adás is közvetlen kapcsolatot tesz lehetővé a hallgatókkal. A szemináriumok 

lehetővé teszik a gyakorlati képzés erősítését is. 

A záróvizsga a diplomamunka megvédéséből és az azzal egyidejűleg teendő szó-

beli vizsgából áll. Szerkezetileg a két blokk időben (bár ugyanazon a napon van) 

elkülönül egymástól, a hallgatók először a szóbeli vizsgát teszik le, és ezt követi 

a diplomamunka védése. A záróvizsgán a hallgatók komplex tételeket kapnak, 

azaz egy tétel több tantárgyat is felölel. Ezáltal lehetővé válik, hogy egy-egy 

problémát többféle megközelítésből mutassanak be, így a záróvizsga szóbeli té-

telekre épülő része elsősorban az ismeretek szintetizálását, a problémacentrikus 

gondolkodást ösztönzi, és ez képezi az értékelés alapját is. A diplomavédésnél a 

hallgatók 10-15 percben prezentálják dolgozatukat, elsősorban azokat az ered-

ményeket hangsúlyozva, amelyeket legfontosabbnak tartanak, és amelyeket ön-

állóan dolgoztak ki, valamint válaszolnak a bírálók értékelésére és kérdéseikre. 

A diplomamunkát előzetesen két opponens bírálja – egy tanszéki és egy külső 

bíráló – a tanszék által összeállított szempontrendszer alapján.  

A diplomamunka témaválasztása a gyakorlatban úgy történik, hogy a tanszék 

oktatói minden félév elején  témákat hirdetnek a saját szakterületükről. A téma-

kiírás tartalmazza a téma feldolgozásának célját, a szükséges ismereteket és az 
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alapvető szakirodalmat is. A hallgatók emellett saját maguk is kezdeményez-

hetnek témát. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A szakon a 2010/11-es tanévtől a 2013/14-es tanévig bezárólag 29 fő tette le a 

záróvizsgát. A kar és az egyetem kapacitását figyelembe véve ez nagyon kis 

létszám, nyilván számos ok játszik közre ebben.  

A 2010/11-es tanévtől a 2013/14-es tanévig bezárólag 21 fő szerzett diplomát, 

mégpedig úgy, hogy a hallgatók 62%-a (13 fő) a mintatanterv szerint haladva, 

4 félév alatt fejezte be a képzést, 6 félév alatt végzett 3 hallgató, 5 félév alatt 

pedig 5. Három hallgató került elbocsátásra valamilyen oknál fogva (még a 

képzési idejük elején). A diplomaszerzés akadálya egy tanévben sem volt a 

nyelvvizsga hiánya mesterszakon. A levelező képzésben három diplomát adtak 

ki (a 2014/15-ös tanévet is beleértve).  

A mesterszak hallgatóinak egynegyede/egyharmada vesz részt általában a TDK 

munkában.  

A végzett hallgatók visszacsatolási rendszerét, a pályakövetést az egyetem di-

ákközpontja központilag működteti, ugyanakkor nincsenek a beszámolóban az 

adott mesterszakra vonatkozó konkrét adatok az elhelyezkedésről, kereseti le-

hetőségekről. 1-2 hallgató választotta a mesterszakról a PhD képzésbe való to-

vábblépést. A hallgatók a képzés alatt már rendelkeznek általában munkahely-

lyel, ami persze akadályozhatja az órákon való részvételt, ugyanakkor éppen 

ezért általában nem gond az elhelyezkedés. A létszám így sem gazdaságos, és ha 

megszűnik itt is az állami finanszírozás, kétségessé válhat a szak fennmaradása. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakfelelős a szak gazdája, együttműködve a vezetési szintekkel. A szakfe-

lelős munkáját a szakterületi szakbizottságok támogatják, amelyeknek tagjai az 

érintett tanszékek vezetői, a kar vezetésének képviseletében a dékán vagy az 

oktatási dékánhelyettes, valamint a hallgatók képviselői. Valamennyi szakmai, 

személyi és fontos hallgatói probléma esetében a dékán kikéri az illetékes kari 

szakbizottság és a Hallgatói Önkormányzat véleményét. A Kari Tanács dönt a 

tantervmódosításról, specializációkról, a szükséges erőforrások elosztásáról, és 

értékeli a szakon folyó oktatás tapasztalatait. Ezen témák előkészítése a szak-

felelős, szakbizottságok, kari Oktatási Bizottság feladata. Ez egy együttműkö-

désen alapuló gyenge mátrix rendszerként értékelhető.  

A hallgatókat érintő szabályzatok a törvényi előírások figyelembe vételével, az 

intézményi sajátosságoknak megfelelően kerültek kidolgozásra. A hallgatók 
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többsége nem ismeri a szabályzatokban foglaltakat (kivételt képez ez alól a Ta-

nulmányi és Vizsga Szabályzat, valamint a Térítési és Juttatási Szabályzat), így 

általában a Hallgatói Önkormányzathoz fordulnak a felmerülő kérdéseikkel.  

A Hallgatói Önkormányzat komoly szerepet vállal az intézmény működésében 

és a döntéshozatalban. A törvényi előírásnál magasabb létszámmal (szavazati 

jogú tagok egyharmada) vannak jelen a kar legfőbb döntéshozó szervében, a 

Kari Tanácsban. 

A kapcsolat a kar vezetése és a Hallgatói Önkormányzat kari vezetése között 

kiváló, mindkét fél érdekelt és motivált abban, hogy a hallgatók igényeit és vé-

leményeit figyelembe vegyék. A hallgatói beszélgetésen pozitívumként emel-

ték ki a résztvevők, hogy oktatóik rendkívül hallgatóbarátok és segítőkészek. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A kar tevékenységét TQM szemléletben irányítják. A PDCA elvet alkalmaz-

zák. A működés értékelését, elemzését és a pozíciójának meghatározását köve-

tik a javaslatok, beavatkozások módszereinek kidolgozása, kipróbálása majd 

bevezetése, amely egy hatékonyabb működést eredményez. A minőségbiztosí-

tási rendszer irányítása és működtetése a Dékáni Tanács tagjaiból álló Kari Mi-

nőségfejlesztési Bizottság feladata. Fontos információkat ad az Oktatás Hallga-

tói Véleményezése rendszer. A karon a hallgatók által megfogalmazott vélemé-

nyeket, jelzéseket és javaslatokat figyelembe veszik és hasznosítják.  

A Hallgatói Önkormányzat minden félév elején átnézi a tantárgyi adatlapokat, 

és az esetlegesen felmerülő problémákat a tárgyfelelősnek jelzik. A problémák 

a legtöbb esetben még ezen a szinten megoldásra kerülnek. A félév végén a kiírt 

vizsgákat is ellenőrzik a TVSZ ide vonatkozó paragrafusai alapján.  

A partneri visszacsatolások közül kiemelkedő jelentőségű az Oktatás Hallgatói 

Véleményezése (OHV) és a Diplomás Pályakövető rendszer működtetése. Az 

OHV eredményeit figyelembe veszik a kari költségvetési források intéze-

tekre/tanszékekre való szétosztási rendszerében. Az intézeti és tanszéki teljesít-

ményértékelési rendszer (TÉR) figyelembe veszi az OHV eredményeket. Így a 

tanszékeket is motiválják az oktatás állandó fejlesztésében és az oktatók anya-

gilag is érdekeltté válnak a színvonalas oktatásban. A szakok és a kar vezetése 

is rendszeresen értékeli a szakon oktatott tantárgyak eredményességét. A kar 

vezetése elfogadhatónak a 75%-os teljesítést tekinti. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT analízis csaknem minden pontjában megjelenik az állami szabá-

lyozás kiszámíthatatlansága miatti bizonytalanság, ami ellene szól a stratégiai 
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gondolkodásnak, vezetésnek és cselekvésnek. Ezzel is összekapcsolódva csök-

kenő és bizonytalan az állami finanszírozás. Ezen a mesterszakon lényegében 

csak államilag finanszírozott hallgatók tanulnak. Ha ez a finanszírozás megszű-

nik, beszűkül, lényegében véget vethet a szaknak. A munkaerőpiacon a gazda-

ságtudományi diplomát igénylő állások telítődése miatt nehezebb lesz elérni, 

hogy a munkaadók a bérezésben elismerjék a mesterképzésre fordított időt. A 

közalkalmazotti bértábla nehezíti a teljesítmények elismerését, és a tehetséges 

fiatalok, oktatók bevonását, megtartását. Mint a volt diplomásokra vonatkozó 

felmérés mutatta,  a frissen végzettek docensi, a 4-5 éve végzettek egyetemi 

tanári béreket kapnak a versenyszférában. Az alacsony fizetések a karon magas 

minőségi követelményekkel, szigorú előléptetési politikával párosulnak. Ez jó 

a minőség szempontjából, de növelheti az oktatók kilépési hajlandóságát. A kö-

zépgeneráció viszonylag szűk a karon, ami idővel gondot okozhat a szakmai és 

adminisztratív vezetői szinteken. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A személyi feltételeket a MAB szempontrendszeréhez kell igazítani. Két 

olyan személy, aki más egyetemen vezető oktató, a BME képzésében 

„AE” besorolással szerepel, holott vendégoktatók.  

2. Az oktatói korfa javítása. 

3. Erősíteni kell a nemzetközi témák arányát a kutatási portfólióban. 

4. Érdemes szorosabb együttműködést kialakítani a karon folyó nemzetközi 

gazdálkodás alapszakkal. 

5. Hallgatói létszám stabilizálása. 
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Debreceni Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 

mesterképzési szak 

nemzetközi üzleti menedzsment 

specializáció 

szakindítási MAB határozat: 

2007/8/XII/3/88. 

angol23 nyelvű képzés MAB határo-

zata: 2012/10/XIII/13. 

2016/1/VII/4/17. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

Teljes idejű és részidejű képzést folytatnak magyar és angol nyelven.  

A tanterv alapvetően megfelel a KKK-nak. Az ismeretkörök és a tananyagok 

összhangban vannak a képzés tartalmi követelményeivel. Az alap- és mester-

képzésen több azonos nevű tantárgy szerepel, a mesterképzésen ezeket a „ha-

ladó” (advanced) jelzővel különböztetik meg (pl. haladó makroökonómia vagy 

haladó nemzetközi gazdaságtan). A tartalmi és szintbeli különbségek ugyanak-

kor jól megállapíthatóak. Néhány kötelező irodalmi átfedés (pl. Krugman-

Obstfeld könyvének több tárgy esetében történő megadása) ellenére, a mester-

képzésen a mélységi irodalom, valamint a külföldi szerzők pótlólagos meg-

adása biztosítja a követelményeknek megfelelő különbséget. A problémák 

ugyanakkor általánosak, a magyar közgazdasági felsőoktatásban az alap- és 

mesterképzés elkülönülése még messze nem forrott ki.  

A nemzeti gazdaságpolitikák külső integrációs meghatározottságára (a több-

szintű kormányzás követelményeivel összhangban), valamint a kis és közép-

vállalatok szempontjából a transznacionális hálózatok problémájának azonban 

nagyobb figyelmet lehetne szentelni A helyi sajátosságok és a legújabb fejle-

mények leginkább az előadásokban és a szemináriumokon kerülnek elő. Ezek-

kel külön tárgyban is foglalkoznak (regionális fejlesztés elmélete és gyakor-

lata), amiből a hallgatók számos jól használható gyakorlati ismerethez juthat-

nak. A tankönyvekben az oktatók önálló tudományos eredményei csak kisebb 

mértékben jelennek meg (kivétel például Erdey László és Láng Eszter), azok 

                                                 
23 Tekintettel arra, hogy a képzésben még nem végeztek hallgatók, a jelen értékelés nem érinti 

az angol nyelvű képzést. 
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inkább előadásokban és a gyakorlati tárgyakban találhatók meg.  

Külön érdemes kiemelni az angol nyelvű szakirodalom feldolgozására felké-

szítő „Advanced Readings in the World Economy” tantárgyat, amelyet ezen a 

karon dolgoztak ki, de más egyetemek hasonló mesterszakjainak is érdemes 

lenne átvenniük, bár az Advanced Readings in World Economics vagy Advan-

ced Readings in International Economics elnevezés helyesebb lenne. 

Személyi feltételek 

A személyi feltételek általában megfelelőek. A szakfelelős és a specializáció 

felelőse, Erdey László elismert oktató, megfelelő publikációs teljesítménnyel 

és tudományos fokozattal. A képzésen oktatók többsége minősített adjunktus 

vagy docens. A kar célja, hogy 2016-ig valamennyi főállású oktatónak és kuta-

tónak fokozattal kell rendelkeznie. A képzésen közgazdasági területről MTA 

doktora címmel nem rendelkezik senki. Habilitációra ugyanakkor van lehető-

ség. Szükség lenne olyan humánpolitikai fejlesztési tervre, ami ösztönözné az 

ilyen irányú ambíciókat és törekvéseket. Az oktatási terhelés megoszlása és 

szintje megfelelő. 

Tudományos háttér 

A képzéshez több műhely kapcsolódik, mert a korábbi közgazdasági, illetve 

agrárgazdasági-vidékfejlesztési kar kutatási profilját még nem sikerült teljesen 

összecsiszolni. Nem állapítható meg, folytat-e a nemzetközi gazdaság és gaz-

dálkodás területén a doktori iskola kutatásokat. A humánpolitikai fejlesztési 

terv ilyen szempontból is fontos lenne.  

Az oktatói gárdához több olyan, 30-45 év közötti docens tartozik, aki már je-

lentősebb publikációs teljesítményt mondhat magáénak, és komoly szakmai 

fejlődésük várható. Ők nagyrészt a korábbi közgazdasági karon nevelkedtek, 

ott doktoráltak, és elsősorban rájuk építhető a kar tudományos fejlesztési stra-

tégiája. Mindenképpen el kellene kerülni, hogy a közgazdászok beolvadjanak 

az agrárközgazdászok közé. Ehelyett tényleges integrációt kellene megvalósí-

tani a kar közgazdaságtudományi és gazdálkodástudományi profiljának az erő-

sítésével, miközben a jelenleginél világosabban meg kellene határozni az ag-

rárgazdasági és vidékfejlesztési profil stratégiai szerepét és határait. 

A kutatási programok nagyrészt pályázatokhoz (TÁMOP, OTKA, Bolyai Já-

nos-ösztöndíj) kapcsolódnak. Helyi vállalkozások, önkormányzatok és egyéb 

intézmények részéről a pénzügyi források szűkössége miatt a megrendelések 

lehetősége rendkívül korlátozott. További erőfeszítéseket lehetne tenni a hatá-

ron túli (Arad, Nagyvárad) együttműködésre.  

Infrastrukturális feltételek 

Az infrastrukturális feltételek jók, az oktatástechnikai, számítástechnikai vagy 

nyelvi laboratóriumi kapacitások és felszereltségük megfelelő. A hallgatók a 
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tananyagellátást és azok elérhetőségét, az adatbázisokhoz való hozzáférés lehe-

tőségét jónak tartják. A campus körülményei a kollégiumi szolgáltatásokkal 

együtt jók, ezeket számos más felsőoktatási intézmény megirigyelhetné. A kari 

integráció csak a közgazdasági könyvtár szempontjából okoz gondot. 

A képzési létszám és kapacitás  

Az elmúlt évek létszámadatainak alakulása azt mutatja, hogy a képzési kapaci-

tások (20-90 fő évente) nincsenek kihasználva, de a képzés fenntartása feltétle-

nül indokolt. Gondot okoz, hogy a karon belül viszonylag kevés végzős alap-

szakos hallgató (mintegy 35%) választja a helyi mesterképzésbe való tovább-

lépést. További probléma, hogy a nappali mesterszakos hallgatók egy része már 

a végzés előtt munkát vállal, és így nem tud megfelelő arányban bejárni az 

órákra. Néhányan minden évben átiratkoznak a levelező képzésre, de a színvo-

nalas nappali képzés fenntartása szükségessé tenné a hallgatók igényeihez ru-

galmasabban igazodó órarend kialakítását. 

A hallgatói létszámok alakulásának trendje bizonytalan, s különösen nehéz a 

jövőbeli lehetőségek alakulását pontosan megítélni. A szak létszáma a képzés 

fenntarthatóságát biztosítja, de további romlás komoly veszélyekkel járna. Az 

intézkedési tervnek része a szakkal kapcsolatos beiskolázási tevékenység erő-

sítése. A célt szolgálja az angol nyelvű képzés bővítése. 

A korábbi évek képzési adatai még a Közgazdaságtudományi Karra vonatkoz-

nak, így ezekből csak korlátozottan lehet következtetésekre jutni.  

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A tudásátadás módjai megfelelnek az elvártaknak. A tanterv szerint a hallgatók 

számára biztosított kontaktórák alapján az elméleti és a gyakorlati oktatás ará-

nya kiegyensúlyozott (48-52%). Ez összesen 1246 órát jelent. Szakmai gyakor-

lat nincs, a gyakorlati ismeretekhez a hallgatók a tanórai gyakorlatok keretében 

jutnak. Népszerű a hallgatók körében az Advanced Readings in the World 

Economy tárgy, ami keretében a hallgatóknak angol nyelvű olvasási és írási 

készségeik fejlesztésére nyílik lehetőségük. Az oktatás módszertana, tartalma, 

az idegen nyelvű kurzusok szakmai és nyelvi színvonala jó, a néhány óraláto-

gatás tapasztalata is ezt igazolta. A hallgatók véleménye szerint a szakmai köz-

életbe való bekapcsolódás lehetőségei rendkívül jók.  

Értékelés és ellenőrzés 

Az értékelés és a számonkérés feltételeit Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (fél-

évközi beszámolók, szemináriumi követelmények, a félévi vizsga formái stb.) 

rögzíti és részletesen szabályozza, ezek megfelelnek az általános egyetemi gya-
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korlatnak. A záróvizsga részben komplex írásbeliből áll, a szak törzs- és speci-

alizációs tárgyainak legfontosabb ismereteiről és összefüggéseiről. A második 

rész a diplomavédés, valamint szakmai beszélgetés a hallgató általános szakmai 

műveltségéről, a tanult ismeretek alkalmazási képességéről valamint vitakész-

ségéről. A diplomadolgozatok témaválasztása általában irányított. A választott 

témák változatosak, lefedik azokat a főbb elméleti, gazdaságpolitikai vagy 

módszertani témaköröket, amik a szak profilját alkotják. Azok helyi vállalati 

kérdések feldolgozásán túl esetenként globális problémákat (Kína mint feltörő 

világgazdasági hatalom) is érintenek. Fontos, hogy a diplomamunkák már tar-

talmazzanak önálló kutatási eredményeket, s ne csak az internetről letölthető 

információk feldolgozását jelentsék, ugyanakkor a PhD képzés követelményeit 

nem szabad alkalmazni. Az alaptárgyak anyagának számonkéréséből kiestek a 

szigorlatok (bár ez nem a kar hibája). Ezekre különösen a módszertani tárgyak 

alapos elsajátításához lenne szükség.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

Az alapszakról a mesterszakra történő viszonylag alacsony továbblépés nem a 

szakon múlik. A nappali képzésben felvett hallgatók száma a vizsgált időszak-

ban 120 fő (40, 35, 13, 15, 17), a részidejű képzésben 92 (24, 26, 13, 13, 16). 

Az önálló kutatáshoz szükséges ismeretek oktatása része a tantervnek. Említést 

kell tenni a tehetséges diákok számára létrehozott DEX-ről (Debreceni Egye-

tem Közgazdász Szakmai Műhely), valamint DETEP-ről (Debreceni Egyetem 

Tehetséggondozó Programja). 

A végzett hallgatók véleményei szerint a szakon tanultakat jól tudták hasznosí-

tani. Kirajzolódik ugyanakkor az általános kép, miszerint magas színvonalú 

szakmai képzésre van szűkség, mind elméleti, mind módszertani vonatkozá-

sokban, míg a konkrét munkakörre vonatkozó gyakorlati képzéseknek korláto-

zott az értelme. A valós életben gyakoriak a munkaköri váltások, amikre külön-

külön a hallgatót nem lehet felkészíteni. Jó szakmai műveltségi megalapozás 

mellett ezek a váltások könnyen megtehetők. 

A kiemelkedő képességű hallgatók segítését szolgálják a tehetséggondozó 

programok (szakkollégium, demonstrátori rendszer, TDK, hallgatói kutatás se-

gítése).  

A lemorzsolódás mintegy 30 százalékos szintje nem kiugróan magas, és ma-

gyarázatai között első helyen szerepel a kar igényessége, illetve az elmaradt 

kreditek pótlásának következetes számonkérése. Az önértékelésben csak rövid 

utalásként szerepel, de érdekes lenne alaposabban is felmérni, milyen irányban 

és hová vándorolnak a más mesterszakokra átjelentkező hallgatók. 

A vizsgált időszakban a teljes idejű képzésben kiadott diplomák száma 66 (-,8, 

27, 22, 9), a részidejű képzésben 54 (6, 9, 14, 17, 8). Örvendetes, hogy nyelv-

vizsga hiánya miatt nem kellett diplomát visszatartani. 
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A hallgatók munkaerőpiaci érvényesülése a bemutatott adatok alapján megfe-

lelő, bár visszajelzéseikből arra lehet következtetni, hogy a gyakorlati képzés-

ben még látnak javítani valót. Nehezíti a tisztánlátást, hogy a visszatekintő ada-

tok a korábbi közgazdaságtudományi kar hallgatóira vonatkoznak. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak a Gazdaságtudományi Kar gondozásában van. A képzés menedzselése 

a Világgazdasági és Nemzetközi Kapcsolatok Intézet koordinálásában történik 

a szakfelelős és a szakreferens irányításával. A szak menedzselése megfelelő, 

a szakfelelős a kar irányításában megfelelő szinten vesz részt.  

Speciális helyzetet jött létre az új integrált kar létrehozásával, ami a közgaz-

dászképzés, valamint az agrártudományi és agrárgazdasági képzés integrációját 

jelenti. Központi célként a nemzetközi színvonalnak megfelelő közgazdászkép-

zés fenntartását és kiépítését kellene tekinteni, emellett törekedni kellene az ag-

rárgazdasági és vidékfejlesztési oktatás hagyományainak és színvonalának a 

megőrzésére is. Az lenne célszerű, ha a két képzési irány tehát nem egyszerűen 

összeadódna, hanem integrációjuk új minőséget eredményezne. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A kar fejlett és jól kidolgozott minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik. Az ok-

tatói állomány minősítési követelményeinek teljesítését figyelemmel kísérik. A 

hallgatókkal való párbeszéd biztosítja a hallgatói vélemények, valamint a mun-

kapiaci követelmények figyelembe vételét. Az előzmények (ezek között a ko-

rábbi MAB-ajánlások betartása) értékelésének erős korlátja a 2014-es kari integ-

ráció ténye. Érdemes leszögezni, hogy itt nem annyira integráció, mint inkább a 

közgazdászképzés intézményének az agrártudományi és ezen belül agrárgazda-

sági oktatás szervezetébe való beolvadása történt. Ez nem feltétlenül baj, de az új 

kar teljesítményének nem lehet mércéje az, amit a MAB korábban tapasztalhatott 

a tudományegyetemi keretek között működő közgazdaságtudományi karon. 

Az oktatók kormegoszlása kedvezőnek tekinthető, nem hiányzik a középnem-

zedék. Gondot jelent viszont a habilitáció és a DSc cím felé való továbblépés 

az 50 év alatti oktatói karból. A szakon igen kevés a DSc szintű oktató, ketten 

az MTA IV. osztályán szerezték a címüket, csak a doktori programban vesznek 

részt, és egyikük közel jár a 70 évhez. Az utánpótlásnak ezzel a stratégiai prob-

lémájával tehát feltétlenül foglalkozni kell. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT analízis nem teljesen reális. Feltűnően hosszú az erősségek listája 

pl. „magas a minősített oktatók aránya”. Ez valóban tény, de érdekes lenne egy 
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kiegészítő adat: a kar PhD fokozatú oktatóinak mekkora hányada kapta okleve-

lét a Debreceni Egyetemen. Egyes megfogalmazások ellentmondásosak és 

némi túlzásokat sugalmaznak. Ilyenek a „kiterjedt külföldi kapcsolatrendszer” 

(ennek ellentmond a régió egyetemeivel való szorosabb képzési együttműködés 

gyengesége vagy a nemzetközi pályázatokban való alacsony részvétel); a „sok 

helyi és országos vállalkozással” ápolt „jó kapcsolat” (kutatási együttműködés-

ben ez kevésbé állja meg a helyét); az OTDK-ban való részvétel is inkább meg-

felelő, mint kiemelkedő; a mesterszakokon való továbbtanulásra valóban van 

lehetőség, de kérdés: mennyiben használják ki stb. 

A gyengeségek listája ugyanakkor rövidebb, s ezek egy része is szakmailag ir-

releváns (pl. „akadálymentesítés hiánya”). Több gyengeség, illetve veszély 

nem helyi sajátosság, hanem általában jellemző az egész magyar felsőoktatásra. 

Ugyanakkor a gyengeségek között megszívlelendő az, amit a „pozicionálási 

probléma” névvel illetnek. Itt sokkal többről, a két eltérő kultúrájú és profilú, 

valamint tudományos értelemben is nagyban különböző kar „összevonásának” 

a hosszabb távú szervezeti, szakmai, kulturális nehézségeiről van szó. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A képzés tartalmi színvonalának és szerkezetének továbbfejlesztése. 

2. A kari integráció tartalmi és szervezeti problémáinak az elemzése külső 

szakértők bevonásával.  

3. Oktatói humánpolitikai előmeneteli tervek kidolgozása, a habilitációs és 

DSc szerzési ambíciók és tervek támogatása. (középtávon 3-4 docens al-

kalmas a cím megszerzésére) 

4. A létszámok alakulása és a lemorzsolódás alaposabb elemzése, különösen 

a képzés hosszabb távú fenntarthatósága szempontjából. 

5. A diplomadolgozatok vonatkozásában mind a témaválasztás, mind az ön-

álló kutatásra irányuló követelmények ellenőrzése, valamint az elbírálás 

szigorítása. 

6. A határon túli oktatási és kutatási együttműködés továbbfejlesztése. 

7. Ajánlott az új kar egységes arculatának megteremtése, logóval és egyéb 

arculati elemekkel magyarul és angolul egyaránt. Ez valószínűleg hozzá-

járulna az ismertségi szint javulásához a régión túl is, és növelhetné a hall-

gatói érdeklődést. 
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Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 

mesterképzési szak 

 

 

szakindítási MAB határozat: 

2007/8/XII/3/64.  

2016/1/VII/4/18. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

2017. szeptemberében indítandó követő 

 (monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 a hallgatói létszám csökkenése. 

 a tudományos háttér erősítendő, a szakfelelős esetében is. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán a nemzetközi gazdaság és gaz-

dálkodás mesterszakon magyar nyelvű, teljes idejű, nappali és részidejű, leve-

lező képzés folyik. Utoljára a 2012/13-as tanévben vettek fel hallgatót a kép-

zésre, 2013/14-ben és 2014/15-ben nem indult el a képzés. 

Nincs specializáció, ugyanakkor a képzés a differenciált szakmai ismeretek ke-

retein belül két modult (EU és elméleti) kínál a hallgatóknak. Ez a bemutatott 

tantervből nem derül ki, a tanterv – a differenciált szakmai ismeretek körében 

is – csak kötelező tárgyakat tartalmaz. 

A tanterv tanulmányi és ismeretkörei megfelelnek a KKK-ban előírtaknak. A 

tanterv biztosítja a szükséges ismeretkörök megfelelő súlyát. 

Személyi feltételek 

A szak felelősének, Karajz Sándornak a kutatási területe (a www.doktori.hu 

szerint) meglehetősen távol áll az általa felügyelt mesterszak jellegétől. Az 

MTMT-be feltöltött publikációinak MTA IX. Osztály szerinti táblázatában 7 

tudományos közlemény és 4 hivatkozás szerepel. Ezek többsége nem tekinthető 

nemzetközi jellegűnek. Ha a kifutó hallgatók végeznek, és újra indul valami-

lyen formában a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon a képzés a 

http://www.doktori.hu/
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karon, akkor érdemes lehet megfontolni olyan szakfelelős kijelölését, akinek 

tudományos munkássága jobban illik a szak jellegéhez. 

Az oktatói gárda megfelelő. A 22 kötelezően felveendő tárgyat 20 oktató ok-

tatja, 19-en minősítettek közülük, 14 tantárgyfelelős van a képzésben. 

Tudományos háttér 

A kar 13 kutatóműhelyéből 8 kutatási tevékenysége befolyásolja a szak tantár-

gyainak tartalmi fejlesztését. A legfontosabbak és a szakhoz kapcsolódóan leg-

inkább érintettek: új gazdaságelméleti megközelítések; a globális kihívások és 

az azokra adott gazdasági válaszok térbeni megjelenésének és terjedésének 

elemzése; területi fejlődési folyamatok vizsgálata és modellezése Kelet-Közép-

Európa térségében, annak régióiban. A kutató műhelyekbeli munka azonban 

csak kis mértékben eredményez elismert nemzetközi témájú publikációt vagy 

vezető magyar folyóiratokban való megjelenést. 

A nemzetközi jellegű kutatásokat, tudományos munkát és jegyzett publikációs 

tevékenységet erősíteni és szélesíteni szükséges a nemzetközi gazdálkodás, 

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakok megfelelő tudományos hátterének 

a biztosítása érdekében.  

Infrastrukturális feltételek 

A szak kis létszámú, az oktatási elhelyezés megfelelő. A Miskolci Egyetem ki-

váló infrastruktúrával rendelkezik, és ebből megfelelő hányad jut a Gazdaságtu-

dományi Karra. (Az előző években egy elhúzódó épület felújítási folyamat zaj-

lott, ami vélhetően ez évben befejeződik. Ez némileg hátráltatta mind az oktatói, 

mind a hallgatói munkát.) A számítástechnikai, oktatástechnikai ellátottság jó. A 

400 férőhelyes központi egyetemi könyvtár jó ellátást biztosít. Emellett 2013 óta 

kari könyvtár is működik, ami 6 intézeti könyvtár összevonásával alakult. Ez po-

zitív, de ma, a számítógépes nyilvántartás, rendelés stb. korában kérdéses, hogy 

racionális-e külön kari, a központi könyvtárhoz képest kissé szegényesnek tűnő 

könyvtár fenntartása, ami – az elhúzódó felújítás miatt – valójában nem is működik, 

egyelőre az állomány több helyen érhető el. A központi könyvtáron keresztül elér-

hetőek nemzetközi adatbázisok, de ezek hallgatói felhasználása még korlátozott.  

A nemzetközi könyvek, folyóiratok állományát erőteljesen növelni szükséges a 

nemzetközi szakok oktatásához és az ezekhez kapcsolódó kutatásokhoz. 

A képzési létszám és kapacitás 

Az éves tervezett felvételi keretszám a nappali képzésben 18-30 között, a leve-

lező képzésben 15-30 között ingadozott. Ezt a hallgatói létszámot az intézmény 

képzési területi kapacitása bőségesen lehetővé tette volna, ám egyetlen évben 

sem tudták kitölteni a tervezett kereteket. A nappali tagozatra 2009/2010-ben 

5, 2010/11-ben 7, 2011/12-ben 9 hallgatót vettek fel. A levelező képzésre 

2009/10-ben 5 hallgatót vettek fel, 2010/11-ben nem indult a képzés, 2011/12-
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ben 6, 2012/13-ban 7 hallgató nyert felvételt. 2012/13-ban nem indult nappali 

képzés, 2013/14-ben és azóta egyáltalán nem indult képzés a szakon. 

A csökkenő, elfogyó létszámot a korábban nagyobb kapacitásra kialakított hu-

mán és fizikai infrastruktúra mennyiségi értelemben bőven ki tudja szolgálni. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A nappali képzésben a tanterv – a szabadon választott tárgyakra jutó 120 órát 

leszámítva – 1200 órát irányoz elő: ebből 735 óra előadás (61,2%), 465 óra 

szeminárium (38,8%). A levelező tagozat tanterve szerint – a szabadon válasz-

tott tárgyakra jutó 36 órát leszámítva – 403 óra van a képzésben, ebből 285 óra 

előadás (70,7%), 118 óra szeminárium (29,3%). Az alkalmazott oktatási mód-

szerek változatosak, sok esetben a hallgatóknak prezentációt, egyéni vagy cso-

portos feladatmegoldást is teljesíteniük kell a félév folyamán. A tantárgyak 

többségének gyakorlati része a nemzetgazdaságok és a világgazdaság gyakor-

lati példáira, valós esettanulmányokra épül. 

A szakon nincs kötelező gyakorlati félév, de több hallgató részt vett nagyválla-

latok gyakornoki programjaiban. 

Értékelés és ellenőrzés 

A tanterv szerint kizárólag kollokviumok jelentik a félév végi számonkérést, 

nincsenek gyakorlati jegyek, amelyek jobban épülhetnének a szemináriumokra, 

a folyamatos évközi hallgatói munkára. A kollokviumok megoszlása viszony-

lag egyenletes, az első három félévben 6-6 számonkérés van, a negyedikben 4. 

A teljesítményértékelés általános szabályait a Miskolci Egyetem Szervezeti és 

Működési Szabályzat III. kötete tartalmazza. Annak érdekében, hogy az értékelés 

megfeleljen az adott szak képzési céljainak, az általános egyetemi előírások mel-

lett a gazdaságtudományi képzési terület és a GTK hallgatói teljesítményérté-

kelési sajátosságait külön kiegészítő szabályzat rögzíti. Az ismeretek ellenőr-

zésének formáit és az értékelés rendjét részletesen szabályozza az egyetem és 

annak kiegészítéseként a kar Hallgatói Követelményrendszere (HKR, KHKR). 

A hallgatók szakdolgozatát a kari Szakdolgozat-készítési szabályzatnak meg-

felelően két bíráló értékeli. A záróvizsga részei: diplomamunka védés és záró-

vizsga (a nyitott gazdaságok gazdaságtana és az EU külgazdasági kapcsolatok 

tantárgyak témaköreiből előre kiadott tételek alapján). A záróvizsga bizottság 

elnöke a szakfelelős, tagjai a kijelölt vizsgatárgyak oktatói és a szakdolgozatok 

külső bírálói. A szakdolgozatokkal és a záróvizsgával kapcsolatos visszacsato-

lás mechanizmusa működik: a záróvizsgát követően a vizsgabizottság tagjai 

összegzik a záróvizsga tapasztalatait, levonják a következtetéseket, valamint 

megvitatják, hogy az oktatásban mely tématerületekre szükséges nagyobb 
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hangsúlyt fektetni, indokolt-e a tételekben, illetve a szakdolgozati témaválasz-

tásban való változtatás. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A felvett és végzett hallgatóik száma jelzi a képzési terület nehézségeit. A nap-

pali tagozatra 2009-2011 között összesen 21 hallgató nyert felvételt, köztük 

mindössze 2 volt önköltséges (az első évben). A levelező tagozatra felvett 18 

hallgató többsége, 11 fő önköltséges volt. Ez a nagyon alacsony létszám igen 

intenzív, de felettébb gazdaságtalan képzést tesz csak lehetővé. 

2009/2010 és 2013/2014 között a nappali képzésben kiadott diplomák száma 

évenkénti sorrendben 0, 4, 3, 1, 5, összesen 13 volt. A részidejű képzésben 

ugyanebben a periódusban 2 diplomát adtak ki. A nyelvvizsga hiánya miatt 4 

diplomát nem adtak ki. Az intézmény a kiadott diplomák alacsony arányának 

elsőrendű okaként azt jelölte meg, hogy a 2010 előtt felvetteknek 2 nyelvvizs-

gát kell letenniük. Ebből következik, hogy viszonylag magas lehet a mintatan-

tervhez képest később végzők aránya. 

A beiskolázás során nagy veszélyt jelent az, hogy az első számú bemeneti for-

rás, a nemzetközi gazdálkodás alapszakon végzett hallgatók bázisa folyamato-

san szűkül, mert nagyon csekély számban szereznek oklevelet a képzést lezáró 

végzősök (elsősorban a nyelvvizsga-követelmény teljesítésének hiánya miatt). 

A mesterszakos hallgatók PhD képzésbe történő továbblépését a kutatás-mód-

szertani ismeretek is segítik. Ezt a célkitűzést támogatják többek között a kuta-

tásmódszertan, a nemzetközi kvalitatív elemzés, a nemzetközi gazdaságstatisztika, 

valamint a közgazdasági elméletek tantárgyak. A kiemelkedő teljesítmények el-

érésének lehetőségét teremti meg többek között a Hallgatói Karrieriroda, a 

Hantos Elemér Szakkollégium, a gyakornoki rendszer, a külföldi részképzésen 

és szakmai gyakorlaton való részvétel megszervezése és támogatása, illetve 

TDK-, valamint demonstrátori tevékenység lehetőségének biztosítása, tapasz-

talataik szerint azonban a mesterszakos hallgatókat ezekbe a formákba nehe-

zebb bevonni, mint az alapképzésben tanulókat. A nemzetközi gazdaság és gaz-

dálkodás mesterszak hallgatói a 2009-2013 közötti időszakban 8 TDK-dolgo-

zatot készítettek, közülük 3 ért el helyezést a kari versenyen. A szakkollégium-

nak évente 15-20 hallgatója van, köztük eddig ketten voltak a szak hallgatói. 

3. Minőségbiztosítás,minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A képzés szakmai gazdája a kar Gazdaságelméleti Intézete. A szakfelelős felada-

tai, a szakmai döntések szabályozottak. A szakfelelős feladata a szak koordiná-

lása, működtetése és fejlesztése, a szakreferens munkájának koordinálása, a szak 

érdekeinek képviselete a döntéshozatalban. A szakreferens feladata közreműkö-
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dés a szakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokban, dokumentáció karbantar-

tása, hallgatók és oktatók tájékoztatása, kapcsolattartás a hallgatókkal, oktatókkal 

és az intézményi szervezetekkel, szakszemináriumi és szakdolgozati munka tá-

mogatása, a záróvizsga előkészítése és a lebonyolításában való közreműködés. 

A szakfelelős – együttműködve a szakreferenssel és a kari vezetéssel, elsődle-

gesen a dékánnal és intézetigazgatókkal – rendszeresen ellenőrzi a szakot az 

oktatás színvonalának fenntartása, illetve fejlesztése érdekében. Az ellenőrzés 

többek között pl. a tematikában feltüntetett tananyag megfelelőségét értékeli 

mind tartalmi, mind oktatástechnikai szempontból, továbbá hogy követi-e a 

hallgatói és a piaci igényeket. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A szak minőségbiztosítási folyamatai intézményi és kari szinten koordináltak. 

Az intézeti minőségbiztosítási megbízott a Kari Minőségbiztosítási Bizottság-

gal és a Miskolci Egyetem Minőségbiztosítási Irodájával együttműködve végzi 

el az értékelési feladatokat. A Kari Minőségbiztosítási Bizottság kari szinten 

készít összehasonlító elemzéseket, emellett a Minőségbiztosítási Iroda leszűri 

a szak szintű eredményeket is, annak adatai és jelentéseit a szakfelelősök tekin-

tik át. A munkaerőpiaci visszajelzések fontos információkkal szolgálnak a kar 

képzési struktúrájának alakításához. Ugyanakkor ezt nehezíti az igen alacsony 

visszajelzési arány. Az elmúlt időszakban kari (2009. év, 14 válaszadó) és in-

tézményi szinten (2013. év, 66 válaszadó) kétszer vizsgálták ezeket az impul-

zusokat, véleményeket. Ezen javítani kellene. 

A kari oktatói/munkatársi elégedettségi vizsgálat megtekintett eredményei ér-

zékelhető romlást jeleznek 2009 és 2013 között. Különösen a teljesítmény elis-

merésénél, a karon belüli kommunikációnál, a megtartóképességnél, a munka-

feltételeknél negatív a kép. Nagy a különbség a munkatársi és a hallgatói elége-

dettségi vizsgálatok sugallta helyzetkép között. Ez azt jelezheti, hogy az okta-

tók közötti belső gondok kevésbé sugároznak ki a hallgatókkal való foglalko-

zásra. A szakmai tartalommal való hallgatói elégedettséget a kurzusértékelés, 

az oktatói munka hallgatói véleményezésének központi eszköze méri. A 

2009/2010. tanév I. félévétől a 2013/2014. tanév II. félévével bezárólag 20 kur-

zus értékelésére került sor a szakon. 

Az oktatók hallgatói értékelésénél a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szak 

globális indexe 4,3 az ötfokozatú skálán, az oktatás színvonalának mutatója 4,1, 

a tárgyak előadójának mutatója 4,6. Nagyon jó értékelést kapott az oktatók órára 

való felkészültsége: 4,7 és a hallgatók tájékoztatása a követelményekről: 4,8. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

Végig kell gondolni a karon a mesterszakokkal kapcsolatos stratégiát. Kevesebb, 

a piacon jobban eladható mesterszakot kellene a jövőben indítani. Az egymáshoz 
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közeli mesterszakokat érdemes „összevonni”, szükség esetén specializációkban 

meg lehet jeleníteni a választási lehetőségeket. A regionális, üzleti jelleg erősebb 

a karon, mint a nemzetközi irányú tudományos háttér. Nem biztos, hogy a jövőben 

érdemes lesz újraindítani a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakot. 

Inkább üzleti, logisztikai mesterszakokon belül érdemes a nemzetközi jelleget 

erősíteni a jövőben, pl. ilyen irányultságú választható tárgyak ajánlásával. Ezt 

az ország és a régió nemzetközi beágyazottsága mindenképpen indokolja. 

A szak C-SWOT analízise az erősségek között az „oktatók oktatási struktúrá-

hoz illeszkedő publikációs és tudományos tevékenységét” emeli ki. Ez a nem-

zetközi szakirányú tudományos publikációkat nézve túlzottan optimistának tű-

nik. A TDK, a szakkollégium, a külföldi részképzés lehetősége az erősségek 

közé sorolható. A gyengeségek között említik az alacsony képzési létszámot 

(ami azonban közvetlen tanár-diák kapcsolatot tesz lehetővé). A gyakorlati is-

meretek alacsony szintje is gyengeség; több külső vállalati szakembert kellene 

az oktatásba bevonni. A lehetőségek között sorolja fel az anyag a potenciális 

partnerekkel, a gazdasági élet szereplőivel való kapcsolatok erősítését. Kevéssé 

reális az Emberi Erőforrások Minisztériumának a térségben való megjelenésé-

től a szakon végzettek jobb elhelyezkedési lehetőségeire számítani. A veszélyek 

és korlátok felvázolása (finanszírozási problémák, a régió nehéz helyzete, a be-

iskolázási bázis szűkülése, a mesterszakok iránti csökkenő érdeklődés stb.) re-

ális problémákat érint. A kibontakozást tovább nehezíti a régió átlagosnál rosz-

szabb gazdasági helyzete, a nemzetközi képzéseken szerzett ismeretek iránti 

munkaerőpiaci kereslet korlátozott volta. Erős külső korlát az állami finanszí-

rozású alapképzéses helyek megszűnése, aminek hatására az egyébként is rossz 

anyagi teherviselő képességgel jellemezhető beiskolázási bázis tovább szűkülhet. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A nemzetközi szakok oktatásában a jelenlegi erős regionális háttér mellett 

erősíteni kell az Európai Unió és a globális folyamatok elemzésének a súlyát. 

2. Az előzővel is szoros összefüggésben erősíteni kell a nemzetközi szakok 

tudományos hátterét a karon, és erősíteni az ilyen irányú jegyzett publiká-

ciók megjelenését. Fontos lenne a hallgatók bevonása a kutatásba, különö-

sen a szakdolgozat készítése kapcsán a minimális kutatási követelménye-

ket szükséges érvényesíteni.  

3. Szükség lenne egy humán fejlesztési stratégia kidolgozására, amiben a ha-

bilitáció helyének világosabb meghatározására kellene törekedni, és a 

megszerzésére való ösztönzés nagyobb hangsúlyt kapna. 

4. A kialakuló kari könyvtár állományában a nemzetközi irodalmi anyag 

(könyvek, folyóiratok) bővítése szükséges. 
  



nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 

mesterképzés 

483 

Nyugat-magyarországi Egyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 

mesterképzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2009/6/XI/30. 

2016/1/VII/4/19. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

 a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szakon teljes idejű, nappali és részidejű, levelező képzés folyik.  

A tanterv, az előírt tanulmányi területek, ismeretkörök, az elmélet és a gyakorlat 

aránya megfelel a KKK-ban felsorolt kompetenciák elsajátíttatásához. A képzési 

idő 4 félév, 120 kredit. A főbb tanulmányi területek az előírt kredittartomány-

ban vannak. A szabadon választható tárgyak kínálata nagyon jó, több német és 

angol nyelvű szabadon választható tárgy nagyon jól bővíti a kínálatot. Szakmai 

gyakorlat nincs, csak alapképzésben van. A tananyagok tartalma és felépítése 

elfogadható, bár a hallgatóknak megadott szakirodalom viszonylag régi. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Pogátsa Zoltán docens, nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. A 

tantárgyfelelősök - egy kivétellel - tudományos fokozattal rendelkeznek. A tu-

dományos fokozat nélküli tantárgyfelelős jogász, de ez nem érinti a mesterfo-

kozat minőségét. A képzésben összesen 19 oktató vesz részt. Az oktatók átlagos 

óraterhelése összhangban van az előírásokkal. Az óraterhelés és a kreditszám 

megfelel a jogszabályoknak.  

Tudományos háttér 

A képzés oktatói folyamatos hazai és nemzetközi pályázati és publikációs te-

vékenységet folytatnak, ami az oktatók MTMT adatbázisában pontosan nyo-

mon követhető. Tevékenységi területeik a művelt tudományágak sokszínűségét 

tükrözik – közgazdaság-, földrajz-, történelem-, jog- és statisztikai tudomány-

ágakban –, tagjai a hazai és a nemzetközi tudományos társaságoknak. Az okta-

tók publikációs tevékenysége nagyon aktív, de nem tekinthető kiemelkedőnek. 
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Infrastrukturális feltételek 

A képzés infrastrukturális feltételek jók. Az 5011 m2 nettó alapterület a kar tel-

jes oktatási-kutatási, adminisztrációs helyigényét biztosítja. Az épület felújítá-

sakor a kornak megfelelő belső informatikai hálózat került kialakításra. A gé-

peken megtalálhatók az oktatást segítő szoftverek. A számítástechnikai eszkö-

zök állandó korszerűsítésére pályázati forrásokat használnak. Az oktatói és ad-

minisztratív dolgozói állomány számítógépes ellátottsága jó, a technikai eszkö-

zök korszerűsítése folyamatos.  

A könyvtár egyetemi tagkönyvtárrá alakult, ami azt jelenti, hogy magasabb 

szintre lépett.  

Képzési létszám és kapacitás 

A vizsgált időszakban a tervezett hallgatói létszám évente 20-50 fő volt. Álta-

lánosan elmondható, hogy az elmúlt években a felvett hallgatók száma elmaradt 

a várakozásoktól. Összesen 57 főt vettek fel 5 év alatt. A részidejű képzésben a 

felvételi keret évente 30-80 fő, a felvett hallgatók száma összesen 130.  

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A tudásátadás módjai, az előadások, szemináriumok, gyakorlatok aránya meg-

felel az elvártaknak, összhangban vannak a KKK-ban előírtakkal. A kar e-

learning portálja lehetővé teszi a tananyagokhoz való gyors hozzáférést. A 

könyvtár anyagának bővítése pályázati úton beszerzett forrásokból történik. 

Két nyelvvizsga a diploma megszerzésének feltétele. A diákok nyelvi felké-

szültsége jó. A hallgatóknak lehetőségük van az Erasmusra. Ezen kívül az 

Amber Road nemzetközi együttműködési rendszer is nagyon pozitív eredmény.  

Értékelés és ellenőrzés 

Az elméleti anyag számonkérése az előírásoknak megfelelően történik, megfe-

lelő. A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és a szakmai törzsanyagra vo-

natkozó komplex tétel megválaszolásából áll. A záróvizsga ismeretkörei a köz-

gazdasági törzsanyagra, valamint a szak- és differenciált ismeretek tantárgyai-

nak az anyagára épülnek. A vizsgabizottság egyik tagja rendszerint külső szak-

ember. Az értékelés az általánosan elfogadott szabályok szerint történik. A zá-

róvizsga után a bizottsági tagok, a hallgatók és a kar és a képzés minőségbizto-

sításának előírásai szerint folytat értékelést. A hallgatók komplex értékelési la-

pot kapnak (exit survey). Az eredményeket a minőségbiztosításért felelős oktató 

összesíti, ennek alapján azonosítják az erősségeket és a gyengeségeket. A konk-

rét kritikai megjegyzéseket figyelembe veszik az oktatásban és a tananyagfej-

lesztésben. A témákat a tantárgyfelelős oktatók írják ki. A hallgatók egyedi té-



nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 

mesterképzés 

485 

mákat is kérvényezhetnek. A témák közötti megoszlás változatos. A kiválasz-

tott témák nagyon érdekesek, és megfelelnek az elvárásoknak.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A felvettek száma a vizsgált időszakban a teljes idejű képzésben viszonylag 

alacsony: 57 fő (2, 20, 24, 9, 2), a részidejű képzésben megfelelő: 130 hallgató 

(34, 27, 37, 22, 10). 

Az önálló diákkutatáshoz a feltételek adottak. Néhány hallgató a doktori isko-

lákban folytatja a tanulmányait.  

A nyelvismeret nagyon jó, nem fordult elő, hogy nyelvvizsgahiány miatt a hall-

gató nem kapta meg a diplomát. A tehetséggondozás keretei megfelelőek. A 

végzett hallgatók viszonylag rövid idő alatt elhelyezkednek.  

A diplomát szerzők száma a vizsgált időszakban a teljes idejű képzésben 42 (-, 

-, 15, 19, 8), a részidejű képzésben 68 (-, 13, 19, 15, 21) 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak gondozását a kar Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézete végzi 

belső szabályzatok alapján, a kari minőségbiztosítási bizottsággal, az oktatási 

dékánhelyettessel, a hallgatói visszacsatolásokat figyelembe véve. A szakfele-

lős hatásköre összhangban van a releváns jogszabályokban foglaltakkal.  

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A minőségbiztosítás kari szinten működik, szakspecifikus megoldások nincse-

nek. Az utóbbi években sajnos a kényszerű leépítés volt jellemző, nem pedig 

az oktatói kör bővítése. Az oktatók felvétele a releváns törvények rendelkezései 

alapján történik. Az oktatói korfa megfelelő, az 1960 és 1980 között születettek 

részaránya optimálisnak tűnik.   

Az oktatói munka hallgatói véleményezése félévente történik a Neptun rend-

szer segítségével. A kar hallgatóinak 30%-a vett részt a felmérésben. Nincs szá-

mottevő eltérés a szakok és az alapszak, illetve a mesterképzés között. Összes-

ségében az oktatói teljesítmények rendszeres értékelése megfelelő.  

A közgazdasági alapozó tantárgyakból igény szerint felzárkóztató kurzust indí-

tanak. 

A hallgatói vélemények döntően a szakkollégiumi működés és a TDK-konzul-

tációk és –konferenciák révén jutnak el az oktatókhoz. A hallgatói véleménye-

ket figyelembe veszik a tananyagfejlesztésben.  

A felvételi számok ingadozással tükrözik a szak iránti érdeklődést.  

A DPR felmérések az alacsony válaszadási arányok miatt szakok szintjén nem 

nyújtanak információt a hallgatók elhelyezkedéséről és további életútjukról. A 
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jövőben az intézmény nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a diplomás pályaköve-

tési felmérések válaszadási arányának növelésére. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A korlátokat, külső feltételeket reálisan látják, bár lehet, hogy a Sopron föld-

rajzi fekvéséből fakadó negatív hatások túldimenzionáltak. Jelentős korlát a 

költségtérítéses képzés bevezetése.  

Az erősségek bemutatása csak részben tükrözi a fennálló helyzetet. Az oktatók 

publikációs tevékenységében mind mennyiségi, mind minőségi szempontból 

van javítani való.  

A veszélyek jórészt külső okokra vezethetők vissza (a határon túli képzés in-

gyenessége, az NYME romló pénzügyi forrásellátottsága stb.), ezek bemutatása 

korrekt.  

A hallgatók kiemelték a szak családias jellegét (az oktatók név szerint ismerik 

a hallgatókat, közvetlen tanár-diák kapcsolat), az egyetemi hagyományok po-

zitív szerepét és általában a jó egyetemi légkört.  

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Javasolt a szakon oktatók publikációs tevékenységének további ösztön-

zése mind mennyiségi, mind minőségi értelemben (több publikáció, minő-

sített tudományos nemzetközi folyóiratokban).  

2. Javasolt a hallgatói toborzás terén a direkt-marketingkommunikációs esz-

közök kiterjesztése és fejlesztése. 
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Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás  

mesterképzési szak 

nemzetközi üzleti menedzsment  

specializáció 

 

szakindítási MAB határozat: 

2012/7/VIII/13. 

2016/1/VII/4/20. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

 a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett.  

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Pannon Egyetem nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakán nappali 

képzés folyik magyar nyelven. Eddig még csak a nemzetközi üzleti menedzs-

ment specializációt indították. A nemzetközi gazdaságelemzés specializációt 

meghirdették, de nem indították.  

A képzés 1200 kontaktórából áll. Az előírt kompetenciák elsajátítását jól szol-

gálja a kialakított tanterv, hangsúlyt fektetve mind az elméleti, mind a gyakor-

lati ismeretek közvetítésére. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős Halmai Péter DSc, egyetemi tanár, a terület igen ismert hazai szak-

embere. Felelőse a nemzetközi gazdálkodás alapszaknak is a karon, ami segítheti 

a két program összehangolását. A nemzetközi üzleti menedzsment specializáció-

nak Elekes Andrea a gondozója, akinek kutatási területe és végzettsége megfelelő 

ehhez. A képzésben 23 oktató vesz részt, akik közül 21 főállású az egyetemen, 

20 oktató minősített, és közülük kerül ki a 17 tantárgyfelelős. Az oktatói terhelé-

sek az akkreditációs kereteken belül maradnak, de a szabadon választható tárgya-

kon kívül számított 114 kreditből 48 kredit (42%) három kulcsoktatóhoz kapcso-

lódik: a szakirányú tárgyak esetében Halmai Péter szakfelelős, valamint Elekes 

Andrea specializációfelelős 18-18 kredit „gazdája”, a módszertani képzésből 

Telcs András 12 kredittel veszi ki a részét. Ez sebezhetővé teheti a képzést. 

Tudományos háttér 

A szak megalapozásában meghatározó szerepet a karon működő Nemzetközi 
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gazdaságtani és integráció-gazdaságtani tudományos műhely tölt be. A kutató-

csoport/tudományos vezetője a mesterszak felelőse. A hazai és nemzetközi 

szakirodalom feldolgozása, elemzése és szintézise, valamint a műhely tagjainak 

nemzetközi mobilitása (konferencia részvételek, tanulmányutak, tagság nem-

zetközi szakmai szervezetekben stb.) lehetővé teszik, hogy az oktatók a legfris-

sebb irányzatokat, fejleményeket is megismertessék a hallgatókkal. Kutatásaik 

eredményeit tananyagfejlesztés formájában is hasznosítják. A műhely tagjai a 

kutatásokon túl a gyakorlati tevékenységben (vállalati szinten, illetve kormány-

zati tanácsadás révén) is hasznosítják eredményeiket, ami segít abban, hogy az 

elméleteket gyakorlati példákkal alátámasztva a hallgatók a tanultak gyakorlati 

relevanciáját is megismerjék. A karon 7 további szakterületi kutatóműhely mű-

ködik, és a hozzájuk kapcsolódó tárgyaknál ez jó hátteret ad a nemzetközi gaz-

daság és gazdálkodás mesterszak oktatásához is. 

Infrastrukturális feltételek 

Az oktatást megfelelő fizikai és informatikai infrastruktúra szolgálja. A pályá-

zati és saját források bevonásával felújított „A” épületben korszerű körülmé-

nyek között nyertek elhelyezést a Gazdaságtudományi Kar tanszékei, ezzel biz-

tosítva az oktatók és oktatást segítők számára a munkavégzéshez megfelelő kö-

rülményeket. Az oktatást megfelelően felszerelt könyvtár segíti. A szakok hall-

gatóinak rendelkezésére áll a 2006 szeptemberében felújított, kibővített és új 

helyre költöztetett Egyetemi Könyvtár és Levéltár, amely nyilvános, regionális 

tudományos szakkönyvtár. A könyvtár beszerzi a karon oktatott szak- és dok-

tori képzéshez igényelt szakkönyvet, illetve nyomtatott vagy online folyóiratot. 

A legfontosabb online adatbázisok is elérhetők.  

A képzési létszám és kapacitás 

A szak tervezett hallgatói létszáma nappali tagozaton a 2013/14-es és a 

2014/15-ös 20 fő volt (a 2012/13-as tanévre vonatkozó információk nem állnak 

rendelkezésre. A ténylegesen felvett hallgatók száma (-, -, -, 4, 4, 6) nagyon 

alacsony. Az átlagos kapacitáskihasználtság a szakon 25%-os. 

Mind az oktatói, mind az infrastrukturális kapacitás lehetővé tenne a mostaninál 

nagyobb létszámot is. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A képzés tantervében 540 óra előadás, 510 óra szeminárium és 7 óra konzultá-

ció szerepel, valamint 6 kredit értékben választható tárgy. A félévek közötti 

megoszlás egyenletes. 

A csekély hallgatói létszám igen intenzív oktatást, szoros hallgató-oktató kap-

csolat kialakítását tette lehetővé. 
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Pozitív jellemzője a képzésnek, hogy bár a KKK nem írja elő, a záróvizsga 

előfeltétele 4 hét intézményen kívüli szakmai gyakorlat. 

Értékelés és ellenőrzés 

13 vizsga, 4 folyamatos számonkérés és 4 félévközi számonkérés szerepel a 

tantervben. A számonkérés módjának megválasztásával igyekeznek a szak ok-

tatói a folyamatos tanulást biztosítani. A kollokvium és gyakorlati jegy mellett 

szerepel a félévi folyamatos számonkérésen alapuló megajánlásos jegy, ami a 

vizsgaidőszakban javítható.  

A vizsgaidőszakban szerzendő jegybe beszámít a félévközi teljesítmény is. A 

következő négy számonkérési formát alkalmazzák a képzésben: folyamatos 

számonkérés: folyamatos számonkérésen alapuló érdemjegy vizsgaidőszakon 

belüli javítási lehetőséggel; félévközi jegy: folyamatos számonkérésen alapuló 

érdemjegy vizsgaidőszakon belüli javítási lehetőség nélkül; kollokvium: vizs-

gaidőszakon belüli számonkérésen alapuló érdemjegy, ami lehet írásbeli, szó-

beli vagy a kettő kombinációja; vizsga: félévközi és vizsgaidőszakon belüli szá-

monkérés kombinációja. 

A szakdolgozat egy, a mesterszak diszciplínáihoz kapcsolódó elméleti/általá-

nos témakört feldolgozó, vagy a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó, gyakorlati 

témát elemző önálló munka. A szakdolgozatnak bizonyítania kell, hogy a vég-

zett hallgató rendelkezik a szükséges elméleti ismeretekkel, és egyben birtoká-

ban van olyan gyakorlati tapasztalatoknak, készségeknek, amelyek közvetlenül 

hasznosíthatók a munkaerőpiacon. A szakvezetés minden évben meghirdeti az 

ajánlott szakdolgozati témákat. Ezt követően lépnek kapcsolatba a hallgatók az 

oktatókkal. A választható témák jegyzéke nem zárt, a hallgatók érdeklődésük 

esetén más témát is választhatnak. A témaválasztást a szakfelelős hagyja jóvá.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

2013-ban 6 fővel, 2014-ben pedig 10 fővel indult a szak. Az összes hely álla-

milag finanszírozott. Eddig a szakon 2 diplomát adtak ki. 

A szakdolgozat-készítést és a PhD irányába való lehetséges továbblépést segíti, 

hogy a mesterszakos hallgatók esetében a kutatási módszerek alkalmazásának 

már be kell épülnie a dolgozatba, ezt a kutatásmódszertan c. tantárgy segíti elő. 

Itt a szakirodalmi kutatások, illetve a disszeminációs, prezentációs technikák 

mellett elsősorban a kvalitatív és kvantitatív kutatási módszerek alkalmazása 

kerül hangsúlyosan tárgyalásra. A hallgatók ezeket a módszereket a Pannon 

Egyetemen végzett kutatási adatbázisokon próbálhatják ki, melyek maguk is 

alapul szolgáltak egy-egy PhD, illetve egy-egy kiváló mesterszakos dolgozat 

megírásához.  

2013 őszén a Pannon Egyetem csatlakozott a BusinessLab Műhelyhálózathoz, 
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amelyet a vállalati partnerek mellett a Magyarországi Brit Kereskedelmi Ka-

mara (BCCH), a UK Trade & Investment (UKTI) és a Német-Magyar Tudás-

központ (a Német Kamara szervezete) is támogatnak. A hallgatók az egyetemi 

tudást gyakorlati tapasztalatokkal egészíthetik ki itt. 

Fontos lehetőség a kar hallgatói számára a Harsányi János Szakkollégium. Ál-

talánosabb lehetőség a TDK-ban való részvétel. TDK Napokat tart a kar, ahol 

az érdeklődő hallgatók találkozhatnak a témakiíró oktatókkal, az általuk java-

solt kutatási témákkal. 

A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon végzettek DPR adatai ér-

telemszerűen még nem állnak rendelkezésre.  

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakfelelőst a Pannon Egyetem rektora nevezi ki. A szakfelelős a szak tartal-

máért, a teljes képzési folyamatért felelős vezető oktató. Új tanterv kialakítása 

és a tantervmódosítás előkészítése a szakfelelős feladata, tervezésének irányí-

tása és koordinációja a dékán és a dékánhelyettesek közreműködésével valósul 

meg. A fejlesztések és módosítások munkamenetének fő lépéseit a szakfelelős 

dokumentáltan koordinálja.  

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A Pannon Egyetem Humánpolitikai Szabályzatának előírása értelmében vala-

mennyi, legalább egy éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező oktatói, 

tanári munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott munkateljesítményét 

évente értékelik. Az értékelést a munkairányítói jogkörrel rendelkező vezető – 

figyelembe véve a közalkalmazott által kitöltött önértékelést, illetve az oktatók, 

tanárok esetében a hallgatói véleményezés eredményeit – készíti el az értékelt-

tel folytatott személyes megbeszélés alkalmával. Az éves teljesítményértékelés 

alkalmával rögzített adatok alapul szolgálnak a karriertervezéshez, információ-

kat biztosítanak a munkatársak képzéséhez, továbbképzéséhez, valamint a hu-

mánerőforrás-gazdálkodási stratégia részét képező személyzetfejlesztéshez. 

Oktatói elégedettségvizsgálatot rendszeresen, háromévente végeznek, ami biz-

tosítja a szakhoz tartozó tárgyak oktatásában érintett oktatók igényeinek és elé-

gedettségének folyamatos vizsgálatát és elemezését. Az így szerzett informáci-

ókat elégedettségük javítására és az elégedettségmérés rendszerének fejleszté-

sére használják fel.  

A 2014-es oktatói elégedettségi eredmények az előző időszak fejlesztéseit visz-

szaigazolták, ezt bizonyítja, hogy 2014. januárban az oktatók általános elége-

dettsége elérte a 76%-ot. A kar fejlesztéséhez, bővítéséhez kapcsolódóan a 

2014. évi elégedettségmérés az átlagnál magasabb értéket mutatott az egyes 
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szervezeti egységek közötti kapcsolattartás folyamatainak racionalizálására vo-

natkozóan. A szervezeti egységvezetők hatásköreinek újrafelosztása nyomán a 

vezetési kultúra fejlődött, hozzájárulva a szakhoz kapcsolódó oktatási, kutatási 

tevékenységek és infrastruktúra minőségének javulásához. A 2014. januári elé-

gedettségmérés további fejlesztendő területekre mutatott rá, melyek alapján hu-

mánpolitikai oldalról oktatói és oktatástámogatási minőségi cserét hajtottak 

végre, továbbá a kutatásadminisztrációs és az oktatástámogató folyamataikat 

fejlesztették. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak nagyon fiatal szak a karon. 

Egyszerre kell megküzdeni a piaci bevezetés és elfogadtatás, valami a jogsza-

bályi, finanszírozási megszorítások okozta nehézségekkel. Bizonytalanságot 

okoz a változó és előre kiszámíthatatlan állami szabályozás és finanszírozás. A 

képzésben magas a tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya. Problé-

mát okoz az oktatói létszám csökkenése, valamint az oktatói utánpótlás hiánya. 

Kutatási, projekt- és tananyagfejlesztési szempontból is fontos, hogy egyelőre 

korlátozottak a helyi vállalati kapcsolatok. Kockázatot jelent, hogy a karon vég-

zett alapszakos hallgatók elvándorolhatnak az intézményen belül, vagy más, 

gyakran budapesti intézménybe. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Tárják fel a hallgatói létszám emelésének, a toborzás hatékonysága növe-

lésének lehetőségeit. 

2. A vállalati kapcsolatok fejlesztendők. 
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Széchenyi István Egyetem 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi 

Kar 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 

mesterképzési szak 

összehasonlító európai gazdasági 

és üzleti tanulmányok  

specializáció 

 

szakindítási MAB határozat: 

2007/8/XII/3/48.  

2016/1/VII/4/21. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

 a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő  
(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 a KKK előírásai a mintatantervben nem érvényesülnek maradéktalanul; 

 a szak személyi feltételei áttekintést igényelnek. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon teljes idejű, nappali és 

részidejű, levelező képzés folyik az intézményben. 

A tanterv nem felel meg teljes mértékben a KKK-nak. Az alapozó ismeretek 

között mikro- és makroökonómia stúdium nem található. A szakmai törzsanyag 

körében magas óraszámmal szerepel a közgazdaságtan története. Ugyancsak a 

törzsanyagban jelenik meg az összehasonlító gazdaságtan, magas óraszámban 

szerepel a regionális gazdaságtan és a környezetmenedzsment. A szakmai törzs-

anyagba üzleti jellegű tárgy lényegében nem került beépítésre. Az összehasonlító 

európai gazdasági és üzleti tanulmányok specializáció két magas óraszámú regi-

onális stúdiumot tartalmaz. Az interkulturális menedzser kommunikáció fontos 

készségek fejlesztéséhez járulhat hozzá, de nem ebben a specializációban kel-

lene szerepelnie. E tárgyon kívül üzleti stúdium a specializáció keretei között 

sem található. A nemzetközi üzleti tárgyak lényegében hiányoznak a tantervből. 
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A KKK-ban foglalt kompetenciák elsajátítása tekintetében a fenti tényezők lé-

nyeges problémát jeleznek. (Az is erre mutat, hogy az önértékelésben az előírt 

kompetenciák elsajátíttatását nem a KKK szerinti kompetenciák rendszerében 

mutatják be.) 

Személyi feltételek 

A képzés 19 tantárgyát 17 oktató oktatja, közülük 12-en tantárgyfelelősök. 15 

oktató minősített. A tantárgyfelelős oktatók AT kategóriájúak. Az oktatói kre-

ditterhelés magas, de – egy kivételtől eltekintve – megfelel az előírásoknak. Az 

oktatók korstruktúrája megfelelő. 

A szakfelelős, Somogyi Ferenc tapasztalt oktató. Publikációkkal is alátámaszt-

ható szakmai tevékenységében a nemzetközi gazdaságtan korlátozott helyet 

foglal el, nemzetközi publikációkkal nem rendelkezik. Hazai munkáinak hatása 

az MTMT-ben elérhető adatokból nem állapítható meg. Az összehasonlító eu-

rópai gazdasági és üzleti tanulmányok specializáció felelőse, Szabó Róbert ha-

bilitált egyetemi docens, politológus. Széleskörű publikációkkal rendelkezik, 

elsősorban a kisebbségi kérdések témakörében. Az önértékelés szerint 3 tan-

tárgy felelőse a szakon, összesen 18 kredit értékben. E tárgyak a tanszéki hon-

lapon az oktató neve mellett feltüntetett stúdiumok között nem szerepelnek. A 

tanszéki honlapon (a 3 közül) elérhető két tantárgyleírás szerint e tárgyak fele-

lőse vendégoktató, a specializációfelelős az egyik tárgynak oktatója. Intézmé-

nyi kreditterhelése 36, ami meghaladja a lehetséges maximumot. 

A nemzetközi gazdaságtani tárgyakat lényegében két oktató: a szakfelelős és egy 

egyetemi docens oktatja. A haladó nemzetközi pénzügyek tantárgy felelőse érté-

kes munkákkal rendelkezik az önkormányzati finanszírozás körében, ám nemzet-

közi pénzügyi témájú műve nincs. A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás té-

maköreivel igen szűk oktatói kör foglalkozik. Következésképpen a szak műkö-

déséhez szükséges személyi feltételek korlátozottan állnak rendelkezésre. 

Tudományos háttér 

A szak támaszkodhat a kar kutatási tevékenységére. Kiemelést igényel a regi-

onális kutatások területén működő, jelentős kisugárzó hatással rendelkező ku-

tatóműhely. Szűkebb értelemben nemzetközi gazdaságtani kutatásokat egyetlen 

fiatal egyetemi docens folytat. Az említett műhelyen kívül a szakhoz szorosab-

ban kapcsolódó oktatók az MTMT adatai szerint az MTA GMB folyóiratlistája 

szerinti minősített folyóiratcikkekkel csak kis számban, minősített nemzetközi 

folyóiratcikkel pedig egyáltalán nem rendelkeznek. 

Infrastrukturális feltételek 

A szakon folyó oktatás infrastrukturális feltételei megfelelőek. A győri campus 

rendelkezik a szak jelentős létszámát magas színvonalon kiszolgáló infrastruktú-

rával. 100-nál több főt befogadó előadóteremből 5 áll rendelkezésre, továbbá 35 
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kisebb kapacitású szemináriumi terem használható a kis létszámú foglalkozá-

sokra. A 4 számítástechnikai kabinet összesen 185 fő befogadására képes. A 

könyvtári infrastruktúra jelentősen javult a 2011 szeptemberében felújított és új 

helyre költözött Egyetemi Könyvtár és Levéltár átadásával. A könyvtár nyilvános 

regionális tudományos szakkönyvtárként működik, amelyben 140 internetcsat-

lakozással ellátott számítógép áll a látogatók rendelkezésére, továbbá egy 120 

géppel felszerelt olvasóterem is. A jelentős könyvtárállomány mellett elérhetők a 

legfontosabb adatbázisok is (Wos, EBSCO, stb.). Az elektronikus tananyagok a 

Kautz Kar által működtetett „Virtuális Kar” rendszerből tölthetők le. 

A képzési létszám és kapacitás 

Mind a nappali, mind a levelező képzésben kezdetben 25 fő volt az éves terve-

zett felvételi keretszám, amelyet 2011-ben 20-ra csökkentettek. E hallgatói lét-

számokat az intézmény képzési területi kapacitása bőségesen lehetővé tette 

volna, ám egyetlen évben sem tudták a tervezett keretet kitölteni. A szak nap-

pali tagozatára 2012-13-tól nem vettek fel hallgatót, levelező képzésben már 

2011-ben sem. 2014-ben újra elindult a nappali képzés néhány hallgatóval. 

2015-re is meghirdették, 5-10 fő felvételét tervezik. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A szak hallgatóinak szerény létszámára tekintettel szoros személyes kapcsolat 

biztosítható az oktatók és a hallgatók között. A szak keretében nincs kötelező 

szakmai gyakorlat. A képzés gyakorlati oldalát segítheti az egyes kurzusok so-

rán felkért vállalati szakemberek közreműködése, továbbá esettanulmányok 

feldolgozása. További lehetőséget nyújt az Erasmus program keretében elnyer-

hető ösztöndíj. 

Értékelés és ellenőrzés 

A hallgatói teljesítmények értékelésének rendszerére vonatkozó részletes sza-

bályokat az egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza. E szabá-

lyokat alkalmazzák a kar, illetve a vizsgált szak esetében is. 

A szakdolgozati témaválasztás a kari honlapon működtetett online rendszeren 

keresztül történik. A témaválasztás során a hallgató a szak, illetve a specializá-

ció szerinti témára jelentkezik. Indokolt esetben ezektől eltérő témát is választ-

hat, ugyanakkor a szak, a specializáció szerinti ismeretkört alkalmazva kell az 

adott témát feldolgoznia. 

A szakon a hallgatóknak komplex írásbeli és szóbeli záróvizsgát kell teljesíte-

niük előzetesen közzétett tételsor alapján. A témakörök a képzés során oktatott, 

meghatározó jelentőségű ismeretkörökön alapulnak. Ezt követően kerülhet sor 

a benyújtott és előzetesen elbírált szakdolgozat megvédésére. 
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A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A szak nappali tagozatára 2009-2011 között 32 hallgatót vettek fel, valameny-

nyien diplomát kaptak. 2014-ben 7 hallgatóval indult újra a képzés. A levelező 

képzésre 2009-2010-ben 15 hallgató nyert felvételt, 9 diplomát adtak ki. A 

szakra felvett összes hallgató 14%-a nem iratkozik be a képzésre, 14% pedig 

lemorzsolódik. További 14% átlagosan 2 félévvel lépi túl a képzési időt. A 

nyelvvizsga hiánya miatt későbbi diplomakiadás nem jellemző a képzésben. 

A tehetséggondozást illetően a szak keretében oktatott kutatásmódszertan tan-

tárgy a tudományos munka megkezdéséhez nyújthat segítséget. A szakon vég-

zett hallgatók tudományos érdeklődés és ambíció esetén további tanulmányokat 

folytathatnak a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolában. 

A hallgatók lehetőséget kapnak tanulmányaik során a tudományos diákköri te-

vékenységre is. 2011-2013-ban a szak hallgatói közül 8 fő vett részt az intéz-

ményi TDK konferencián, közülük 5 fő került tovább az OTDK-ra. A tehetség-

gondozás kari szintű elemei a demonstrátori rendszer és a Kautz Gyula Köz-

gazdász Szakkollégium, amely kiterjedt szakmai munkához teremt lehetőséget 

az oda felvett hallgatók számára. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakfelelős, a tantárgyfelelősök, illetve az egyes testületek feladatai és kom-

petenciái a karon rendezettek. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

Az egyetem a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített minőségirányí-

tási rendszerrel rendelkezik. 

A képzés minőségfejlesztésének lényeges tényezője a megfelelő színvonal biz-

tosítása. E tekintetben folyamatos figyelmet igényel a felvett hallgatók tudás-

szintje: többségük ugyanis nem gazdaságtudományi alapszakról, hanem nem-

zetközi tanulmányok alapszakról érkezik, ahol – kihasználva a kar szakmai ka-

pacitásait – gazdaságtudományi stúdiumokat is oktatnak. (Az intézményben 

nincs nemzetközi gazdálkodás alapszakon képzés.) 

Az intézményben szabályozott keretek között működik az Oktatói Munka Hall-

gatói Véleményezésének rendszere. A korábbi időszakban az intézmény az ok-

tatói teljesítmény szerinti differenciált jutalmazás rendszerét alkalmazta, annak 

lehetőségei a finanszírozási feltételek módosulásával beszűkültek. 

Az önértékelés szerint a szakon oktatók közül az utóbbi 5 évben 5 fő szerzett dok-

tori fokozatot, s 3 fő habilitált. Ezzel jelentősen javult az oktatók minősítettsége. 

A Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) adatai szerint a 2011-2014. évi idő-
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szakban a szak végzett hallgatóinak 40%-a egy hónapon belül el tudott helyez-

kedni. 2014-ben a végzettek 20%-ának volt egy évnél hosszabb időre szüksége 

az elhelyezkedéshez. A vizsgált időszakban a legtöbb végzett átlagkeresete a 

100 és 200 ezer forint közötti, illetve a 200 és a 300 ezer forint közötti kategó-

riába esett. A szakon végzett hallgatók leggyakrabban a feldolgozóiparban, a 

kereskedelemben és a közigazgatásban helyezkedtek el. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A külső feltételek, korlátok között kiemeli a szerény hallgatói létszámot. A leg-

fontosabb korlátnak a nemzetközi gazdálkodás alapszak hiányát minősíti. (A 

hallgatói létszám csökkenését egyébként az intézmény vezetése annak tulajdo-

nítja, hogy az intézményben oktatott üzleti szakokat a hallgatók piacképesebb-

nek tartják, miközben a szakra belépéskor teljes kreditérték beszámításával fi-

gyelembe vehető alapszak, a nemzetközi gazdálkodás az üzleti képzési ághoz 

tartozik, és az intézményben a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterkép-

zés tantervéből lényegében éppen az üzleti stúdiumok hiányoznak.) Az erőssé-

gek között a minősített oktatókat, az infrastruktúrát, illetve a régió gazdasági 

dinamizmusát húzta alá. Belső gyengeségnek minősíti az oktatók túlterheltsé-

gét, a korlátozott oktatói kapacitást és – meglepő módon – a Jean Monnet Prog-

ram keretében kapott támogatást, ami – a C-SWOT elemzés szerint – merevvé 

tette a tantárgyi struktúrát. A fejlesztési, előrelépési lehetőségek között új spe-

cializációk kifejlesztésének igényét jelzi, illetve „az ország és a régió felsőok-

tatásában olyan szervezeti átrendeződéseket” remél, amelyek a felvehető hall-

gatói létszám jelentős növelésére nyújtanának lehetőséget. 

Az elemzés részben helyesen azonosítja a problémákat. Nem tartalmazza azon-

ban a mintatanterv alapvető szerkezeti problémáit, a KKK-ban foglaltak korlá-

tozott teljesítését. A szak oktatásának személyi feltételeit egyenesen kiválónak 

minősíti. A megoldást több tekintetben külső tényezőktől reméli.  

A szak működőképessége szempontjából alapvető követelmény a tantárgyi 

szerkezet felülvizsgálata és hozzáigazítása a KKK követelményeihez. További 

lényeges feltétel az oktatói gárda nemzetközi stúdiumok tekintetében releváns 

munkássággal rendelkező kollégákkal történő megerősítése. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A tantárgyi szerkezet felülvizsgálata, hozzáigazítása a KKK követelmé-

nyeihez.  

2. A képzés üzleti jellegének erősítése, a nemzetközi üzleti és menedzsment 

stúdiumok beépítése a képzésbe. 

3. Az oktatói gárda nemzetközi stúdiumok tekintetében releváns munkásság-

gal rendelkező kollégákkal történő megerősítése.   
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Szegedi Tudományegyetem 

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 

mesterképzési szak 

nemzetközi üzleti menedzsment  

specializáció 

 

szakindítási MAB határozat: 

2007/8/XII/3/77. 

angol24 nyelvű képzés MAB határo-

zata: a MAB nem véleményezte 

2016/1/VII/4/22. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

 az alábbiak 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett, és 2017 

szeptemberében indítandó követő 
(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

2016. március 31-ig kérjük: 

 az angol nyelvű képzés tantervének bemutatását 

 a magyar nyelvű képzéstől való esetleges tantervi eltérések bemutatását 

és indoklását 

 az oktatók angolnyelv-tudásának bemutatását a MAB mesterképzés in-

dítási útmutatója szerint 

A monitor eljárás oka: 

 A magyar nyelvű képzést már nem folytatják, az angol nyelvű képzést a 

MAB nem véleményezte. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon teljes idejű, nappali képzés 

folyik angol nyelven. Az angol nyelvű képzésben diplomát még nem adtak ki. 

Korábban a magyar nyelvű nappali és levelező képzésben kiadtak diplomákat. 

A tanterv az alapozó ismeretek, a szakmai törzsanyag és a kötelezően választ-

ható kurzusok szintjén megfelel a KKK-ban felsorolt kompetenciák elsajátítta-

tásához. Az elmélet és a gyakorlat aránya megfelel az elvárásoknak. Az oktatási 

                                                 
24 Az angol nyelvű képzés 2014 szeptemberében indult. Tekintettel arra, hogy még nincsenek 

végzett diákok, a jelen értékelés nem érinti az angol nyelvű képzést. 
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célként kitűzött kompetenciák elérése biztosítható. A tananyag és a szakiroda-

lom szakmailag megfelelő és korszerű, azonban egyes tantárgyaknál nem telje-

sen releváns, nem fedi le a tárgy tematikáját. A szakon oktatók a kutatási pro-

jektjeik keretében készített kiadványokat és publikációkat is alkalmazzák az 

oktatásban. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős és a specializáció felelőse, Farkas Beáta CSc, egyetemi tanár a 

téma elismert szakértője, szakmai szempontból megfelelő, kompetenciája vi-

tathatatlan, publikációi a szak irányultságának teljesen megfelelőek. 

A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak 30 tantárgyát 36 oktató ta-

nítja. Az összes oktatóból 23-an tantárgyfelelősök. Az oktatók közül 10 egye-

temi tanár, 9 egyetemi docens, 1 főiskolai docens, 13 tanársegéd vagy adjunk-

tus, 3 az „egyéb” kategóriába tartozik. 3 oktató rendelkezik DSc minősítéssel 

és 27 oktató PhD-val. Az oktatók besorolása munkaviszony típusa alapján: 31 

fő AT, 4 AE és 1 V. A teljes oktatói kör kompetenciája megfelelő. Dicséretes a 

fiatal fokozatos oktatók magas aránya. Az oktatói kreditterhelés megfelel az akk-

reditációs elvárásoknak. 

Az oktatók 50%-a 1970 után született. Az 1960 előtt születettek aránya 42%. 

Tudományos háttér 

A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon oktatók számos, a szak ok-

tatási profiljához tartozó témában megpályázott és elnyert pályázatban vesznek 

részt, melyek eredményeit és megállapításait folyamatosan beillesztik az okta-

tásba. A projektek során az oktatók több esetben tanulmánykötetet vagy tanköny-

vet is szerkesztettek, melyek néhány, a szakon oktatott tantárgy szakirodalmi 

alapját is biztosítják, illetve bővítik. Egy 2008-as pályázat során született, fiatal 

kutatók által írt tíz tankönyv segítette elő továbbá azt is, hogy a szakot legjelen-

tősebb mértékben gondozó Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok 

Intézete kutatóműhellyé vált. Egyes projektek megvalósításába a szak hallgatóit 

is bevonják. 

A szakon oktatók intenzíven végeznek kutatási tevékenységet, ami az oktatók 

teljesítményértékelésének is egyik kiemelt eleme. Eredményeiket neves szak-

folyóiratokban és szakmai konferenciákon publikálják. Az egyetem nagy hang-

súlyt fektet arra, hogy az oktatóknak megadja a lehetőséget, hogy kutatási pro-

jektekben részt vegyenek, és jelentős konferenciákra eljussanak. 2013-ban a 

Gazdaságtudományi Kar Tudományos Alapot hozott létre azzal a céllal, hogy 

támogassa a publikációk megjelentetését és a nem magyarországi kiadónál 

megjelenő könyvek kiadását. 

A szakok közötti, sőt, az intézetek és karok közötti együttműködés is erős és 

intenzív, ami az integrált egyetem jellegéből fakad. 
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Infrastrukturális feltételek 

A szakon folyó képzés általános és speciális infrastruktúrája megfelelő, újszerű, 

folyamatosan fejlesztett. Az oktatás döntő többségben két épületben zajlik. A 

Kálvária sugárúti, felújított és a legkorszerűbb technikával ellátott épületben kap-

nak helyet az irodák, valamint három 40 fős tanterem, 2 számítógépes kabinet és 

három szemináriumi terem. Az ebben az épületben található termek mindegyiké-

ben lehetőség van az előadások és foglalkozások digitális rögzítésére és a kar 

honlapján történő, akár azonnali közvetítésére. A másik épület a Feketesas utcá-

ban található (mintegy öt perces sétára az előző épülettől), 2012-ben lett felújítva 

és öt tanteremnek ad otthont. Az oktatási teremkapacitás itt tovább is bővíthető. 

A két épületben tartott tanórák mellett előfordul, hogy a diákok évfolyamszintű 

előadás keretében a József Attila Tanulmányi és Információs Központ nagy ter-

meiben hallgatnak kurzusokat. Ezen túlmenően a más karokkal ápolt jó kap-

csolat alapján, szükség esetén egyes tanórákat más karok tantermeiben tartanak. 

A Gazdaságtudományi Kar két számítógépes labort üzemeltet a kar hallgatói 

számára, emellett a diákoknak hozzáférésük van a József Attila Tanulmányi és 

Információs Központ számítógépeihez és internet használatához. Az informa-

tikai eszközöket folyamatosan fejlesztik, a legutóbbi nagyobb beszerzés 2014-

ben történt. A diákoknak és az oktatóknak is van továbbá hozzáférésük a KSH 

kutatószobájához Szegeden. 

A szak diákjai a Szegedi Tudományegyetem központi könyvtárát használják, 

mely több mint egymillió könyvet, 250.000 folyóiratot és 130.000 egyéb doku-

mentumot, valamint egy folyamatosan növekvő digitális állományt kezel. A 

könyvtár, annak ellátottsága és felszereltsége igen magas színvonalú. 

Az oktatási segédletek támogatják a szak minőségének fenntartását és növelé-

sét. A szakirodalom mind magyar nyelven, mind angol nyelven megfelelő és 

hozzáférhető, listájukat évente frissítik. Az oktatók által biztosított egyéb se-

gédanyagok a CooSpace-en keresztül elérhetőek. 

A Gazdaságtudományi Kar a CooSpace-t használja a tanulmányi tartalomszol-

gáltatás és az elektronikus ügyfélszolgálat, valamint a hatékony kommunikáció 

biztosítására. A tanulmányi ügyekkel kapcsolatos adminisztrációt az ETR tá-

mogatja, a MODULO rendszer alkalmazása pedig lehetővé teszi, hogy a diákok 

a nap bármely szakában elektronikus dokumentumok segítségével intézhessék 

tanulmányi ügyeikkel kapcsolatos adminisztratív ügyeiket. 

A képzési létszám és kapacitás 

A magyar nyelven futó nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon nap-

pali tagozaton 50 főben határozták meg a felvehető hallgatók számát, levelező 

tagozaton pedig 40 főben. 2009 és 2014 között a kapacitáskihasználtság egye-

netlenséget mutatott: 2009-ben 24%-os, 2010-ben 58%-os, 2011-ben 75%-os 

volt, ám ezután folyamatos visszaesés tapasztalható: 2012-ben 55%, 2013-ban 
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33%-os és 2014-ben 37%-os. Levelező tagozaton a 2009-es év volt a leginkább 

kiemelkedő: 78%-os kapacitáskihasználtságot értek el, majd fokozatos csökke-

nés tapasztalható a kapacitáskihasználtságban (2014-re már csak 25%-ot ért el). 

2014 óta csak angol nyelven folyik a nappali képzés: a Gazdaságtudományi Ka-

ron 75 főben határozták meg az összes angol nyelven futó mesterszakra felvehető 

hallgatók létszámát. Ebből a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakra 

25 fő jut. Ehhez képest 2014-ben 13 fő jelentkezett a mesterszakra, illetve hoz-

zájuk csatlakozott még februárban 3 fő (mindkét félévben indított mesterszak). 

2015-re 20 elsőhelyes jelentkező van a szakra. A karnak szándékában áll a szak 

magyar nyelvű újraindítása, amint ezt az oktatási piac lehetővé teszi. 

Levelező képzést 2014 óta nem indítottak. A kar meglátása szerint a levelező 

képzés is újraindulhat, amennyiben a kereslet a korábbi évekhez hasonlóan is-

mét magasabb szintet ér el.  

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az előadások, szemináriumok és gyakorlatok aránya megfelelő. Az önálló és 

csoportfeladatok aránya egyensúlyt mutat, az adott kurzusokhoz illeszkedő 

módszertan került kiválasztásra. Kompetencia alapú kurzus leírások léteznek, 

az oktatás ezek alapján valósul meg. Az idegen nyelvű oktatást idegen nyelvű 

szakirodalom segíti, mely a könyvtárban vagy a kurzusok oktatóinál hozzáfér-

hető a diákok számára. Az oktatásmódszertan technikai feltételei segítik az 

eredményes tudásátadást. 

A szakra jelentkező diákok tudásszintjét angol nyelvű felvételi beszélgetés so-

rán mérik fel, 2 fős felvételi bizottság hallgatja meg a jelölteket, akik választ-

hatnak: világgazdasági vagy EU témában szeretnék-e megmutatni tudásukat. 

Azt is vizsgálják, hogy a jelentkező hallgatóknak van-e 60 kreditjük a releváns 

témakörökben. 

A külföldi részképzésekben való részvételt támogatja a kar, a jelenlegi tanévben 

40 hallgató vesz részt külföldi részképzésben valamelyik Erasmus partnerénél. 

A kar minden évben megrendezi az „International Week” szakmai programot, 

amelyen külföldi vendégoktatók tartanak a kar profiljához illeszkedő előadáso-

kat. Amennyiben a hallgatók részt vesznek ezen a programon, kreditet kapnak 

egy-egy teljesített modulra, mely beszámít az összteljesítményükbe. Az Inter-

national Week program szervezésében a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 

mesterszak hallgatói igen aktívan részt vesznek. A Társadalomtudományi 

Szakkollégium interdiszciplináris jelleggel működik. Évente megrendezett 

konferenciáin a szak diákjai nagy számban vesznek részt. A kar szakesteket és 

szak-kirándulásokat is rendez a hallgatók számára. 
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Értékelés és ellenőrzés 

A szak tantárgyai egy kivétellel kollokviummal zárulnak. A vizsgák írásbeliek 

vagy szóbeliek. A vizsgaidőszakban minden kurzusból minden héten megaján-

lásra kerül egy vizsganap. A sikertelen vizsgák ismétlésére a vizsgaidőszakot kö-

vető külön utóvizsga-héten van lehetőség. Egyéni kérelemre a vizsgaidőszakon 

kívül is engedélyezhetnek vizsgaidőpontot. A négy félév alatt mintegy 27 kollok-

viumot kell letenni a hallgatóknak, ami meglehetősen sok. Ez átgondolást igényel. 

A záróvizsga két részből áll: a szakdolgozat védéséből, illetve a szóbeli vizsgá-

ból, melyek időpontja eltérhet egymástól. Előbbi során a hallgató prezentáció so-

rán bemutatja a szakdolgozatának az eredményeit. A védésen részt vesz a szak-

dolgozat opponense. Utóbbi a tanulmányi évek során megszerzett ismeretek 

komplex alkalmazási képességeinek az ellenőrzését célozza. A szóbeli vizsga té-

mái a szakmai törzsanyag tárgyai közül kerülnek ki. A vizsgabizottságban a főbb 

tárgyak oktatói és egy külső szakértő vesz részt, a bizottság elnöke pedig a szak-

felelős, így a tapasztalatok oktatásba történő visszacsatolása közvetlen. A 

vizsga eredményének a kiszámítása az érvényes TVSZ alapján valósul meg. 

A szakdolgozati témaválasztást a diákok kezdeményezik, ám a szak vezetője is 

kiad egy listát, mely a szakon oktatók által vállalt témaköröket tartalmazzák. A 

diákok többsége világgazdasági, nemzetközi pénzügyi témákat választ, keve-

sebben vannak azok, akik nemzetközi üzleti témakörben írják szakdolgozatukat. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A magyar nyelvű nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakot 2014-ben 

felfüggesztették mind a nappali, mind pedig a levelező képzésben, helyette angol 

nyelven kínálják nappali képzésben a szakot. Ennek oka a 2011/2012-es tanévtől 

kezdődő diákszám csökkenés, ami az új mesterszakok indulásával, az önköltsé-

ges képzés iránti kereslet csökkenésével, valamint a régióban megnyíló munka-

helyek esetében a nemzetközi ismeretek iránti igény hiányával magyarázható. 

A lemorzsolódás változónak ítélhető meg, a diákok jelenleg mintegy 66%-a be-

fejezi a tanulmányait. A kar tipikusnak ítéli meg azt, hogy a hallgatók csúsztat-

nak egy-egy félévet. A nyelvtudás hiánya nem képezte akadályát a végzésnek. 

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán központi és kiemelt 

szerepet kap a tehetséggondozás és a hallgatók felkészítése a továbblépésre. A 

tehetséggondozás szervezeti keretét a karon működő Tehetséggondozási Bi-

zottság adja, melynek feladata a programok szervezése, eredmények értékelése, 

a tehetséggondozással bármilyen téren összefüggő tevékenységek koordiná-

lása. A tehetséggondozás az oktatásba is szervesen beépül a társadalomtudo-

mányok módszertana című kutatásmódszertani tantárgy keretében. A kar által 

meghirdetett demonstrátori állások népszerűek, a diákok munkáját (melyért dí-

jazásban részesülnek) az intézetvezető értékeli félévente. A nemzetközi gazda-
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ság és gazdálkodás mesterszak diákjai szívesen és aktívan jelentkeznek de-

monstrátori állásokra. A 2012/2013-as tanévben a szak hallgatói részt vehettek 

a Tehetség, Tudomány, Team táborban, mely öt workshop formájában kínált 

szakmai beszélgetéseket. Ennek a programnak a tapasztalatai alapján állították 

össze a kar TDK és kutatóműhely kurzusait. 

A kar doktori iskolájában működik egy világgazdasági és nemzetközi pénzügyi 

kutató műhely, amelyben már 8 esetben sikeresen védtek a szak végzett hallga-

tói. Közülük néhányan ma is a szakon oktatnak.  

A kar diákjai nagy számban vesznek részt a TDK-n és az OTDK-n. A diákok 

mind intenzívebb bevonása érdekében TDK kurzusokat (TDKI, Kurzusmű-

hely) hirdetnek, amely segít a diákoknak felkészülni a TDK-ra. A hallgatók 

OTDK-n való szereplése igen eredményes: a 2011-es és 2013-as OTDK-n 3 

első helyezett, 2 második és 2 harmadik helyezett volt nemzetközi gazdaság és 

gazdálkodás mesterszakos. 

Sok végzett hallgató külföldön vállal állást, illetve Budapesten talál magának 

munkahelyet. Csongrád megyében a végzett hallgatók 46%-a marad. A végzett 

diákok multinacionális cégnél, kkv-nál, családi vállalkozásban vagy uniós in-

tézményben dolgoznak. Az intézmények közötti eloszlás egyenletes. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakot a Szegedi Tudomány-

egyetem Gazdaságtudományi Kara gondozza. A kar prioritásai között szerepel 

az angol nyelvű nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak folyamatos 

fejlesztése. A szakon oktatók munkáját a szakfelelős fogja össze, határozott, 

világos célkitűzések mentén. 

A képzések megszervezéséért az Oktatásszervező Iroda felel, amelyen belül a 

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszaknak kijelölt oktatásszervezője 

van. A tanulmányi ügyek intézését a Tanulmányi Iroda bonyolítja, ahol ugyan-

csak külön kijelölt kolléga foglalkozik a mesterszak hallgatóival.  

A szakfelelős a Kari Tanács tagja. Meglátása szerint a nemzetközi gazdaság és 

gazdálkodás mesterszak ügyeivel kapcsolatban minden esetben konszenzusos 

döntések születnek. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A minőségbiztosítás egyetemi és kari szinten is jelen van, az intézkedések az 

évek során beépültek a kar működésébe és mindennapi tevékenységeibe. A mi-

nőségbiztosítás egyes elemeinek központosított megvalósítása és biztosítása hi-

ányzik: a diákértékelések például nem egységesítettek, nem azonos alapelvek 

és dimenziók alapján kerülnek megvalósításra. A kar egyes szervezeti egységei, 
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sok esetben az egyes oktatók maguk önállóan állítanak elő formanyomtatványt, 

amelyeken a diákok értékelni tudják az oktatók munkáját az egyes kurzusokra 

vonatkozóan. Az oktatók véleménye szerint a minőségbiztosítás elemeinek a 

biztosítása informális formában valósul meg. 

A kar előre meghatározott kritériumrendszer alapján végez önértékeléseket. A 

minőségfejlesztési célok meghatározása és módosítása az intézményi és kari 

önértékelés alapján történik. A bemenet körében világosan dokumentáltak az 

elvárások, az oktatók alkalmazásának feltételeit az Egyetem Szervezeti és Mű-

ködési Szabályzata határozza meg, a tételes ismertetés az egyetemi SZMSZ 

Foglalkoztatási Követelményrendszerében található. A kar az utánpótlást első-

sorban belülről próbálja megoldani. Ennek pozitív eredménye az, hogy lelkes, 

lojális és magasan képzett, nyelveket is tudó fiatal tanárokkal egészül ki az ok-

tatói kar. Ugyanakkor a fiatal tanárok sokszor kényszerülnek olyan tantárgyak 

gondozására és oktatására, amelybe még bele kell tanulniuk, és nincs külső gya-

korlati tapasztalatuk az adott területeken.  

Az oktatók szakmai, módszertani fejlődését a kar elkötelezetten támogatja. 

Nagy hangsúly helyeződik az oktatók kutatásokban való részvételének, hazai 

és nemzetközi konferenciákon való részvételének és előadásaik publikálásának 

a támogatására. Az oktatók továbbképzése több dimenzió mentén biztosított: 

angolnyelv-tanítás, illetve pedagógiai jellegű továbbképzések formájában. 

Az oktatói teljesítmények mérése a folyamatosan átalakított és újragondolt Telje-

sítményértékelési Kézikönyv alapján történik. Az oktatók teljesítményét az oktatás 

és a kutatás terén mérik. Az előbbi esetében figyelembe veszik az oktatást és az 

ahhoz szervesen kapcsolódó tevékenységek végzését, valamint a tehetséggondo-

zási feladatokat és eredményeket. Az utóbbi esetében a publikációk számát tekintik 

az értékelés alapjának. 50-50%-ban veszik figyelembe a két területet. Az elisme-

rés, ami elsősorban mennyiségi és teljesítésalapú, leginkább pénzügyi formájú. 

A hallgatói véleményeket is figyelembe veszik a folyamatos tananyagfejlesztés 

során. A munkaerőpiaci szempontok tananyagba integrálását kiemelt célként 

kezelik a karon.  

A képzési kimenetek tekintetében a hallgatói előmenetel követése biztosított, ám 

elsősorban informális szinten. A hivatalos felmérések a kar szerint kevés vissza-

jelzést adnak az egyes szakokra vonatkozóan. A Szegedi Tudományegyetem 

2010-ben csatlakozott a DPR-hez. A DPR-ben az intézményi vizsgálat módszer-

tana illeszkedik az országos rendszerhez, de a DPR rendszer működése nem 

szakspecifikus. A Hallgatói Szolgáltató Iroda minden adott évben végzett hallga-

tónak küld elektronikus formájú kérdőívet. Ezt a kérdőívet intézményi szinten 

kiegészítik az elégedettségre, intézményi lojalitásra, az intézmény elhelyezke-

dést segítő szolgáltatásra és a képzések hiányosságaira vonatkozó kérdésekkel. 

A szakkal kapcsolatos érdeklődés csökkenésének magyarázatát három dimen-

zió mentén definiálják: egyrészt az egyetemen más mesterszakok indulásával, 
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másrészt az önköltséges képzés iránti kereslet csökkenésével, harmadrészt pe-

dig a régióban megnyíló munkahelyek esetében a nemzetközi ismeretek iránti 

igény hiányával. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A szak C-SWOT analízise korrekt, a valóságot tükrözi, reális következtetéseket 

fogalmaz meg. Az erősségek között kiemelik az oktatógárda nagy részének ku-

tatás- és nemzetközi orientáltságát, valamint oktatási tapasztalatait. Az erőssé-

gek között szerepel továbbá a szak megfelelő beágyazódása a kar és az egyetem 

struktúrájába. Célszerű lenne az erősségek közé beemelni az oktatók kutatási 

eredményeinek a közvetlen visszaforgatását az oktatásba. 

A gyengeségek között szereplő pontok az erősségeknél megfogalmazottak ere-

jét tompítják, hiszen itt fogalmazzák meg, hogy az oktatógárda egy része nem 

nemzetközi orientáltságú, és tudományos kapacitásait nem aknázza ki. Megem-

lítik továbbá azt is, hogy a többi karhoz viszonyítva a Gazdaságtudományi Kar 

fiatalnak számít, ám ez a Szegedi Tudományegyetem hírnevét, illetve a karra 

jelentkezők relatív számát tekintve nem egyértelműen validálható pont. A gyen-

geségek között érdemes lenne szerepeltetni az egységes minőségbiztosítási 

rendszer hiányosságait. 

A lehetőségek és a veszélyek köre reálisan bemutatott. A legfontosabb veszélyek 

között említik a külföldi és a budapesti mesterszakok vonzerejét, valamint a 

régióban meghirdetett munkalehetőségekhez nem elvárt nemzetközi ismerete-

ket. A lehetőségek között megemlítették a Szegeden megvalósított oktatás nem-

zetközivé tételét, melynek érdekében már eddig is több kettős vagy közös dip-

lomás képzés alapjait teremtették meg, és kötöttek erre vonatkozó szerződése-

ket, részképzést célzó megállapodásokat írtak alá, és előirányozták a szak angol 

nyelvű akkreditációját. A szegedi szuperlézer (ELI) központról érintőlegesen 

beszélnek csak, holott ennek jövőbeli szerepe a szak hallgatóinak elhelyezke-

désére és gyakorlati tapasztalataik megszerzésére igen nagy lehet. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A minőségbiztosítási rendszer egyes elemeinek legalább kari szintű egysé-

gesítése és ezen keresztül a mesterszakra vonatkozó részek formálissá tétele. 

2. A külföldi részképzésben való részvétel jelentőségének erőteljesebb hang-

súlyozása, népszerűsítése a szak diákjai felé. 

3. A kollokviumok számának csökkentése. 

4. Jobban kidolgozott és artikulált üzleti specializáció bevezetése a szakon, 

az üzleti élet prominens képviselőinek bevonásával. 

5. Üzleti tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása a fiatal oktatók számára.   
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Szent István Egyetem  

Gazdaság- és Társadalomtudomá-

nyi Kar 

Budapest 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 

mesterképzési szak 

nemzetközi üzleti menedzsment 

specializáció 

 

szakindítási MAB határozat: 

2007/8/XII/3/57. 

2016/1/VII/4/23. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre,  

a megjelölt hiányosságokra reagáló  

intézkedési terv 2016. március 31-ig  

történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Szent István Egyetem a gödöllői székhelyén nem, csak a budapesti telephe-

lyén kínál képzést a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon, ma-

gyar nyelven, részidejű, levelező munkarendben. A tanterv, az oktatott isme-

retkörök megfelelnek a KKK előírásainak. 2012/13-tól csak egy szak-

irányt/specializációt, a nemzetközi üzleti menedzsmentet indítják. Ennek tema-

tikája, tartalma is megfelel a KKK-ban előírtaknak. Az összehasonlító európai 

gazdasági és üzleti tanulmányok és a nemzetközi gazdaságfejlesztés specializá-

ciókat is meghirdetik, de még nem indították.  

Személyi feltételek 

A szakfelelős és a specializáció felelőse Csáki György CSc, egyetemi tanár, 

tudása magas szinten van. A SZIE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok 

Doktori Iskolában oktató, es a SZIE Enyedi György Regionális Tudományok 

Doktori Iskolában törzstag. A publikációs listája megfelel, bár kevés a nemzet-

közi folyóiratokban publikált cikkek száma. A tanárok többsége AT, megfelel 

a követelményeknek. A képzés 27 tantárgyát 16 oktató oktatja.  

A kar oktatóinak magas óraterhelése a szakon oktatók terhelését is negatívan 

érinti, noha jelenleg csak levelező képzés van a szakon. 

Tudományos háttér 

A szak oktatóinak tudása magas szintű, de az utóbbi években a publikációkat 

inkább a hazai megjelenés jellemzi.  
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Infrastrukturális feltételek 

A SZIE infrastrukturális feltételei kielégítőek. A budapesti képzési hely okta-

tási teremkapacitása megfelelő.  

A budapesti képzési hely könyvtára viszonylag kicsiny, 2000 kötet, de diákok-

nak megvan a lehetőségük a gödöllői campus könyvtárának a használatára. 

A képzési létszám és kapacitás 

A kezdetben ambiciózus, évente 260 fős tervezett felvételi keretszámot 2011-

ben 150-re, majd 2013-ban a reálisabb 35 főre csökkentették. 2010-ben 43 hall-

gatót vettek fel, 2011-ben nem indították a képzést, 2012-ben 25, majd 2013-

ban 35 első éves hallgatóval indult a képzés. A Gazdaság- és Társadalomtudo-

mányi Kar és az egyetem kapacitását figyelembe véve ez kis létszám. Ugyan-

akkor a képzést gondozó, néhány fős Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék oktatói 

kapacitása aligha teszi lehetővé a hallgatói létszám bővítését, vagyis a növeke-

dés akkor lehetséges, ha a tanszék bővül. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A kis létszámú csoportok esetében az előadás is közvetlen kapcsolatot tesz le-

hetővé a hallgatókkal. Gyakorlati képzés nincs, mivel csak levelező diákok van-

nak. A nem nappali diákok munkaintenzitása valószínűleg befolyásolja az ok-

tatás hatékonyságát. 

A tantárgyak jelentős részének a tananyaga a kötelező irodalmak rendszeres 

felújítása, korszerűsítése révén évről évre megújul, folyamatosan aktualizálják. 

A SZIE GTK saját jegyzetei mellett főleg hazai irodalmat használnak, bár igye-

keznek a nemzetközi szakirodalom egyes elemeit is bekapcsolni. Az elmúlt idő-

szakban a szakfelelős és az egyik vezető oktató egy-egy átfogó tankönyvének 

új kiadása jelent meg, ezeket több tárgyban is hasznosítják.  

Értékelés és ellenőrzés 

Az értékelési és ellenőrzési módszerek megfelelők. A számonkérés aránya 

megfelelő, a tantárgyak ¾ esetében kollokvium, ¼-ük esetében gyakorlati jegy. 

A záróvizsga a diplomamunka megvédéséből és azzal egyidejűleg szóbeli vizs-

gából áll. A diplomamunkát előzetesen két opponens bírálja, egy tanszéki és 

egy külső bíráló; az egyetem az utóbbinak nem tud fizetni.  

A diplomamunka témaválasztásának gyakorlata: a tanszék oktatói – saját okta-

tási és kutatási területükhöz kapcsolódva – a félév elején meghirdetik azokat a 

témákat, amelyek közül a hallgatók választhatnak. A témakörök összességük-

ben nagyjából lefedik azokat a tantantárgyakat, ismereteket és problémákat, 

amelyekkel a hallgatók tanulmányaik során találkoztak. A szúrópróbaszerű 

vizsgálat alapján a diplomamunkák színvonala megfelelő.  
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A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A diákok többsége volt főiskolai hallgató, elsősorban a Budapesti Gazdasági 

Egyetem alapszakán végzett. Többségük multinacionális cég vagy miniszté-

rium alkalmazottja.  

A vizsgált időszakban 103 hallgatót vettek fel a képzésre, és 72 diplomát adtak ki.  

A program 25 körüli diáklétszámmal indul, az első év végére 18-20 diák marad 

a képzésben. A mintatanterv szerinti 2 év alatt 15-16 hallgató jut el az abszolu-

tóriumig, további 2-3 hallgató előbb-utóbb, akár a kezdést követő negyedik év-

ben nyújtja be a szakdolgozatát. Ez elfogadható; a hallgatói létszámot az okta-

tók az oktatás szempontjából előnyösnek tartják, emelésére az oktatói kapacitás 

behatároltsága miatt aligha lenne lehetőség. 

A tanszék és a kar igyekszik a legjobb diákokat motiválni és az PhD képzés felé 

irányítani, kevés sikerrel. Sikernek azt tekintik, ha a diákok – más egyetem – 

MBA képzésében folytatják. Érthetően nagyon nehéz a tehetséggondozás, ha 

csak részidejű a képzés.  

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A képzést a kar Közgazdasági, Jogi és Módszertani Intézeten belül a kis lét-

számú Nemzetközi gazdaságtan tanszék gondozza, a szakfelelős a tanszék ve-

zetője is.  

Valamennyi szakmai, személyi és fontos hallgatói probléma esetében a dékán 

kikéri az illetékes kari szakbizottság és a hallgatói képviselet véleményét.   

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A karon Minőségügyi és Minőségbiztosítási Bizottság működik. Az egyetemen 

elindult az átfogó minőségbiztosítási stratégia kidolgozása.  

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT analízis jól összeállított, nagyon reális képet nyújt a szakról. Az 

önértékelés szerzői kitértek arra, hogy a szakon tapasztalható lemorzsolódás 

összefügg a felvett hallgatók tudáskülönbségeivel. Ez a heterogenitás a levelező 

oktatás adta keretek mellett nem oldható fel.  

Rövidtávon a szak helyzetét biztosítja, hogy Budapesten csak itt kínálnak leve-

lező képzést a szakon. 2015-ben azonban csak 18 hallgató jelentkezett első he-

lyen a képzésre. Középtávon veszélyezteti a szak fennmaradását, ha pl. még 

egy budapesti egyetem is indít részidejű képzést ezen a szakon. Erősítené a sza-

kot, ha középtávon indítani lehetne nappali képzésben is, természetesen meg-

felelő számú jelentkező esetén. 
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A dékán tájékoztatása szerint az egyetem igyekszik a megváltozott anyagi körül-

mények között gazdaságosan működni. Ennek eredményeként egyfelől kimagas-

lóan nagy az ajánlott szakok száma, másfelől erős és sikeres a pályázati tevékeny-

ség. Mindez egy olyan belső rugalmasságot tükröz, ami a nemzetközi gazdaság 

és gazdálkodás szakon a nappali képzés indítását lehetővé tehetné. Az oktatók 

kutatási tevékenységének a kiteljesítéséhez is nagyban hozzájárulhatna a nappali 

képzés, a sikeres pályázati tevékenység teremtette források és a kutatói pálya 

iránt érdeklődő hallgatók megléte révén. Az objektív feltételek miatt (kis lét-

szám, nagy óraterhelés) a tanszék kiváló tudású oktatói gárdája jelenleg ugyanis 

viszonylag csekély kutatói tevékenységet folytat, bár a kari teljesítményértéke-

lési rendszernek van pozitív hatása.  

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A levelező képzésben rendszeresített, önálló szakmai munkát igénylő fel-

adatok mellett érdemes lenne angol nyelvű prezentációkat, illetve előadá-

sokat is rendszeressé tenni.  

2. A levelező képzésben a budapesti intézményekben és multinacionális cé-

gekben dolgozó, alapszakos diplomával rendelkező hallgatók vesznek 

részt. Ez az a piaci szegmens, ami életben tartja a szakot. Érdemes lenne a 

cégekkel szorosabb kapcsolatot kiépíteni, nemcsak a jelenlegi hallgatói 

létszám középtávú fenntarthatósága érdekében, hanem az oktatás cégek ál-

tali finanszírozásának bővítése érdekében is.  

3. Az oktatók a karon igen magas óraszámban oktatnak. Vannak, akik a kí-

vánatos óraszám három- négyszeresének megfelelő heti óraterheléssel 

kénytelenek oktatni, ami hosszú távon nem fenntartható. Ennek kari szin-

ten célszerű a megoldása. 
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Zsigmond Király Főiskola AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 

mesterképzési szak 

nemzetközi üzleti menedzsment  

specializáció 

 

szakindítási MAB határozat: 

2007/8/XII/3/89. 

2016/1/VII/4/24. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

 a megjelölt hiányosságokra reagáló 

 intézkedési terv 2016. március 31-ig 

 történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő  
(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 a kiadott diplomák száma alacsony 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A mesterképzési szak csak levelező formában működik. A tanterv, az előírt ta-

nulmányi területek, ismeretkörök, az elmélet és a gyakorlat aránya megfelel a 

KKK-ban felsorolt követelményeknek. 

Személyi feltételek 

Az oktatói kör AT aránya a követelményeknek megfelelő. Látványos, hogy az 

oktatók nagy része főiskolai tanár, nincs adjunktus és főiskolai docens, ami 

mesterképzési szak esetében erősségként is felfogható, azonban az oktatói után-

pótlás hiányosságaira is utalhat. A szakon nincs 1970-et követően született ok-

tató, a szak oktatóinak fele betöltötte, betölti a 65. életévét. 

Tudományos háttér 

A szakfelelős, Bernek Ágnes eredeti szakképesítése biológia-földrajz szakos 

középiskolai tanár. Érdeklődési köre elsősorban földrajzi és geopolitikai. Pub-

likációi is e témakörben születtek meg. Publikációi alapján kutatási tevékeny-

sége a regionális tudományágban és a transznacionális vállalatok témakörben 

is nyomon követhető. A nemzetközi üzleti menedzsment specializáció felelőse 

Sipos Zoltán. 
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A főiskola kutatási igazgatója szoros kapcsolatokat épített ki az MTA Politika-

tudományi Intézetével, Szociológiai Intézetével és Világgazdasági Intézetével. 

Ezekkel az intézetekkel közös kutatásokat is végeztek. A főiskola számos ku-

tatási projektszervezetet is működtet, a Geopolitikai Kutatóközpont 2007 óta 

működik. A kutatóközpont szervezi az oktatók és a hallgatók kutatói tevékeny-

ségét, azok publikálását, konferenciák szervezését. A kutatóközpont nemzet-

közi tudományos kapcsolatok kiépítésével is foglalkozik. 2009 és 2016 között 

egy megnyert TÁMOP projekt keretében kapcsolatba kerültek 22 európai és 32 

magyar felsőoktatási intézménnyel. Publikációs tevékenységükben nagy szere-

pet játszanak a politológiai tudományok, az informatika, a hadtudományok és 

a gazdálkodás- és szervezéstudományok. Az oktatók egy része az elmúlt 5 év-

ben, csekély számuk korábban sem publikált az oktatott területeken. 

Infrastrukturális feltételek 

Az oktatói létszám nagyságához képest igen gazdagnak tekinthető az infrastruk-

turális feltételrendszer, hátrányként említhető a városközponttól való távolság. 

A képzési létszám és kapacitás 

Minden évben meghirdették a nappali képzést, de a képzés egyszer sem indult el. 

A részidejű képzésben a tervezett felvételi létszám 10-15 fő évente. A 2009/2010-es 

tanévben még 14 hallgatót vettek fel. Ez a szám 21-re, illetve 18-ra nőtt a következő 

2 évben. Ettől kezdve a felvett hallgatók száma jelentősen csökkent. A 2013/2014-

es tanévben már csak 6 hallgatót vettek fel. A hallgatói létszám csökkenése erős 

összefüggést mutat az állami finanszírozású helyek drasztikus csökkenésével. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A főiskolán szakonként, évfolyamonként és tagozatonként megszervezett tutori 

rendszer működik. A tehetséges hallgatók kiválasztása céljából létrehoztak egy 

demonstrátori rendszert is. Ez a módszer a hallgatók szerint sikeresen működik. 

A hallgatói létszám csökkenésével egyidejűleg a hallgatók „gondozása” gazda-

gabbá és rendszeresebbé vált. Ez a levelező hallgatók esetében a szakdolgozat-

tal kapcsolatos tanári tevékenység aktivitásában mérhető leginkább. A főiskola 

képzései keretében szakdolgozati szemináriumokat is beiktatnak, esetenként 

külső konzulensek bevonásával. A mesterképzésen résztvevő hallgatók gyak-

ran nemzetközi környezetben dolgoznak. Ezért angol nyelvtudásuk általában 

alkalmas arra, hogy rendszeresen idegen nyelvű irodalmat olvassanak. 

Értékelés és ellenőrzés 

A főiskolán külön vizsgálják az előírt kompetenciák elsajátítását. Ez a vizsgálat 

általában előadások és szemináriumok keretében történik. A hallgató záróvizs-



nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 

mesterképzés 

511 

gára bocsátásának feltétele az elkészített és a konzulense által elfogadott szak-

dolgozat. A záróvizsgán a hallgató a szakdolgozatról tíz perces prezentációt ké-

szít, és válaszol a bírálatokra. Majd az előre megadott kétféle tételsorból húznak 

a hallgatók. Felkészülési időt kapnak, és ezt követően beszámolnak tudásukról. 

A szakdolgozat témáját a hallgató dönti el. Felhasználhatja a főiskola által adott 

témákat, de önállóan is meghatározhat témát.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A felvett hallgatók száma a vizsgált időszakban a részidejű képzésben 63 fő 

(14, 21, 18, 10). A kiadott diplomák száma ugyanebben az időszakban 17 (-,3, 

-,7, 7).  

Tekintettel arra, hogy ez a szak csak részidős képzésként működik, külön te-

hetséggondozásról nemigen beszélhetünk.  

A nyelvvizsga hiányában ki nem adott diplomák alacsony száma (1) is azt tük-

rözi, hogy a részidős képzésben nyelvileg általában felkészült hallgatók vesz-

nek részt. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak „gazdája”, szervezeti kerete is egyben a Gazdaság- és Vezetéstudomá-

nyi Intézet. A szak felelőse több tárgy felelőse is egyben (nemzetközi gazda-

ságtani elemzés, regionalizáció és integráció, nemzetközi pénzügyek és pénz-

ügyi intézmények, szakszeminárium). A szakfelelősi rendszer a főiskola műkö-

désének fő oktatásszervezési elve. A szakfelelős szervezi, menedzseli, irányítja 

az oktatási tevékenységet a szakon, természetesen az intézetvezetővel és he-

lyetteseivel együtt. Az intézetvezetés fő feladata az oktatás általános kereteinek 

és feltételeinek biztosítása, szervezése, fejlesztése, a szakfelelős felel a szakon 

folyó operatív oktatómunka megfelelő szakmai irányultságáért, az oktatási 

módszerek és az oktatás színvonalának fejlesztéséért. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A minőségbiztosítási folyamatok megfelelően szervezettek. A ZSKF elfogadta 

a MAB észrevételeit, bevezették az ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőség-

irányítási rendszert, közzéteszik a vonatkozó megfelelési mutatókat a főiskola 

honlapján. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

Az önértékelés C-SWOT elemzése a gazdálkodási és menedzsment alapszakra 

hivatkozik, és több szövegrészben is szerepel a gazdálkodási és menedzsment 

képzésre való utalás. 
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Általánosságban helyesen látják a helyzetet, de egyes esetekben a problémák 

jelentőségét alulbecsülik. A legfontosabb veszélyek a makrogazdasági-demo-

gráfiai trendekből adódnak, csökkenő jelentkezői/hallgatói létszámot eredmé-

nyezve. Bár az elemzés nem tér ki a fiatalok, sőt a középiskolát végzettek kö-

rében jelentkező és fokozódó kivándorlásra, az tovább súlyosbíthatja a helyze-

tet. A csökkenő hallgatói létszám mellett a növekvő versennyel is számolni kell. 

A főiskola az erősségek között fogalmazza meg a kiemelkedő oktatói állo-

mányt. Ez a pozitív vélemény csak részben felel meg a valóságnak, hiszen az 

oktatói állomány jórészt elöregedett, az oktatók egy részének a szakra vonat-

kozó kompetenciái nem állnak összhangban a végzettségükkel és kutatási irá-

nyultságuk sem követi a szakhoz szükséges kompetenciákat. A gyakorlatfóku-

szú oktatás, a vállalati kapcsolatok kétségtelenül az erősségek közé tartoznak.  

Az gyengeségek közül kiemelik a Budapesten belüli kedvezőtlen elhelyezke-

dést, bár ugyanakkor láthatóan a budapesti hely önmagában előny. A hallgatók 

alacsony szintű idegennyelv-tudása és gyenge felkészültségük is kétségkívül 

problematikus. A gyengeségek között hangsúlyozzák, hogy fiatal intézményről 

van szó, és arra is kitérnek, hogy belföldi és nemzetközi tanulmányi versenye-

ken a hallgatói összlétszámhoz képest alacsony a részvételi arány. A nagy in-

tézményekhez képest kevesebb támogatást és pályázati forrást tudnak szerezni. 

Ez visszatükröződik az oktatási és kutatási projektek számában is. 

Kedvező lehetőségek nem igazán látszanak. A külföldi hallgatók nagyobb 

számú fogadása nem igazán valószínű, a meglevő partnerkapcsolatok fokozódó 

kihasználása inkább, bár az eredmény kétséges. A lehetőségek között említik a 

nyitott egyetem koncepciójának megvalósítását, a képzés színvonalának eme-

lését és a vállalatokkal történő kapcsolattartást. Kérdéses azonban, hogy az ok-

tatói kar generációs problémájának kezelésére vonatkozó stratégia rendelke-

zésre áll-e, különös tekintettel a professzori utánpótlásra. Fontos lenne továbbá 

a kutatási aktivitás képzési profilhoz való kapcsolódásának biztosítása is.  

Mindez akkor tudna igazán érvényesülni, ha nappali képzés is lenne. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Az évente kiadott diplomák alacsony száma miatt intézkedés szükséges 

2. A pályázati tevékenység fejlesztése. 

3. Attraktívabb kutatási tevékenység, amivel erősíthető a nemzetközi be-

ágyazottság.  

4. A Geopolitikai Kutatóközpont keretében fejlődő nemzetközi kapcsolatok 

jobb felhasználása, hogy több külföldi diák tanuljon a szakon.



pénzügy és számvitel alapképzés 

pénzügy mesterképzés 

számvitel mesterképzés 

biztosítási és pénzügyi matematika mesterképzés 

513 

Minőségértékelés a szakok országos helyzetéről: 

pénzügy és számvitel alapképzési szak, pénzügy mesterképzési szak, 

számvitel mesterképzési szak, 

biztosítási és pénzügyi matematika mesterképzési szak 

 A=akkreditált (16) 

AM=monitorvizsgálat (13) 

Intézmény 

/szak 

pénzügy és 

számvitel BA 

pénzügy 

MA 

számvitel 

MA 

biztosítási és 

pénzügyi ma-

tematika MA 

képzések 

összesen 

BCE AM AM AM 
A (BCE-ELTE 

közös képzés) 
4 

BGE AM AM A  3 

BME  A A  2 

DE A  A  2 

KE AM AM   2 

KRF A    1 

ME A  A  2 

NYME A  AM  2 

PE A  AM  2 

PTE A A   2 

SZF A    1 

SZIE AM A   2 

SZTE A A   2 

TPF AM    1 

ZSKF AM    1 

Összesen 16 

intézmény25 
14 7 7 1 29 képzés 

A párhuzamos akkreditáció során 16 felsőoktatási intézményben csaknem 30 

képzés értékelésére került sor. Ez önmagában is annak jele, hogy e szakok a 

bolognai felsőoktatási rendszer népszerű szakjai közé tartoznak. E szakokon 

jelentős számú hallgató tanul, s a jelentkezők számának jelentős megcsappa-

nása ellenére a hallgatói érdeklődés ma is kiemelkedőnek tekinthető. Az akkre-

ditációs tapasztalatok arra utalnak, hogy az összkép elfogadható, kirívó hiá-

nyosságokkal nem találkoztak a MAB képviselői. A képzések kb. felében az öt 

                                                 
25 ELTE-vel együtt 
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éves akkreditáció félidejében monitorvizsgálattal értékeli a MAB a hiányossá-

gok javítását, és az akkreditációt a problémák orvoslásától teszi függővé26. A 

viszonylag kedvező összkép nem jelenti azt, hogy nincsenek intézményspeci-

fikus és/vagy több intézményt érintő általános problémák. Az összefoglaló ér-

tékelésben ezért árnyalt kép felrajzolására törekszünk. 

Az akkreditációs vizsgálat kiinduló kérdése a képzési és kimeneti követelmé-

nyeknek történő megfelelés. A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a 

képzés tartalmát illetően az intézmények tartják magukat a vonatkozó akkredi-

tációs normákhoz, ami azt jelenti, hogy az alapozó, a látókörbővítő és a diffe-

renciált szakmai ismeretkörök volumene és egymáshoz viszonyított aránya az 

elvárt kritériumokkal összhangban van. Az arányokat illetően az intézmények 

között megfigyelhető enyhe szóródás, de a fő arányok tekintetében szoros a 

kötődés az előírt normákhoz. Ugyanez mondható el az elméleti és gyakorlati 

foglalkozások arányáról. Különösen a főiskolákon oktatott pénzügy és számvi-

tel alapszakról mondható el, hogy a gyakorlati órák és az általános értelemben 

vett gyakorlat szerepe nagyobb. Az ismeretkörökön belül érvényesül az intéz-

ményi sajátosság, olyan tárgyak programba kerülése, amelyekben az intézmény 

erősebb – az összképet illetően azonban a tárgyak azonossága vagy hasonlósága 

dominál. Egy-egy konkrét tantárgy tartalma és oktatási színvonala intézmé-

nyenként eltérő lehet, s érzékelhetők is – akár jelentős – differenciák. Tisztában 

kell lennünk azzal, hogy az ismeretkörök belső struktúrájának formális egye-

zősége az intézmények között egészen nagy eltéréseket is mutathat mind tarta-

lomban, mind az ismeretátadás színvonalában. Az oktatott tananyagok korsze-

rűségével kapcsolatban kirívó hiányosságot nem tapasztaltunk, az intézményi 

tananyagírás és –fejlesztés azonban jelentős intézményi eltéréseket mutat mind 

a vonatkozó tevékenység intenzitásában, mind eredményességében. 

A vizsgált szakok személyi feltételei alapvetően rendelkezésre állnak, problé-

mák azonban e területen tapasztalhatók. Ami a szakfelelősök és specializáció-

felelősök szakmai hátterét illeti, mindegyikük rendelkezik tudományos foko-

zattal, legalább PhD vagy kandidátusi fokozattal. Meglepő tapasztalat, hogy a 

vizsgált szakokon akár szakfelelősként, akár oktatóként csak elvétve találunk 

akadémiai doktori címmel rendelkező oktatót. A vonatkozó szakokon oktatók 

jelentős részének közgazdasági alapképzettsége van, ám nem elhanyagolható 

azon oktatók aránya, akiknek mind alapképzettsége, mind tudományos minősí-

tése nem közgazdasági irányú. Ebből következően pénzügyi és számviteli sza-

                                                 
26 Értékelés nélkül vonja meg a MAB az akkreditációt további 2 szak esetében: IBS – pénzügy 

és számvitel BA, NKE – pénzügy és számvitel BA.  
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kokon olyan oktatók tanítanak, akiknek a képzettsége, a publikációs munkás-

sága nem közgazdasági irányultságú.  

E jelenség hátterében az a tény húzódik meg, hogy a vizsgált szakok kurrensek, 

népszerűek és nagy vonzerővel bíró szakmai területek voltak, ahová jó ideig 

nagy számban özönlöttek a jelentkezők. Erre alapozva nagyon sok intézmény 

indította e szakokat, s ehhez szükséges közgazdasági alapképzettségű és tu-

dományos minősítésű oktatók nem álltak rendelkezésre korlátlan számban. Az 

oktatási piac e szegmense túltelítetté vált. Ennyire sok intézményben és szakon 

nyilvánvalóan nem lehetséges azonosan magas színvonalú szakos képzést foly-

tatni, így az intézmények közötti színvonalbeli egyenetlenség az ára a nagyon 

sok helyen folyó pénzügyi és számviteli képzésnek.  

A személyi feltételek biztosításának másik kardinális problémája az oktatói ál-

lomány előnytelen kor szerinti megoszlása, ami alól nagyon kevés intézmény 

képez kivételt. A gondot a vezető oktatók tömeges és csaknem egyidejű kiöre-

gedése és nyugdíjba vonulása okozza. Nagyon kevés intézményre jellemző a 

kiegyensúlyozott oktatói korfa, s számos helyen 10-15 éves hosszúságú évjára-

tok hiányoznak. Több intézményben az egészségesnél nagyobb mértékben tá-

maszkodnak doktorandusz hallgatók tevékeny részvételére az oktatómunká-

ban. Tekintettel a vonatkozó szakok kurrens jellegére – különösen a frissen 

fokozatot szerzett fiatal oktatókra rendkívül erős munkaerőpiaci szívóhatás ne-

hezedik, aminek nem könnyű ellenállni. Az intézmények között számos olyan 

van, ahol 5-8 év múlva igen nagy nehézséget okoz majd az akkreditációs köve-

telmények teljesítése a személyi feltételek tekintetében. 

A vizsgált intézményekben a pénzügy-számviteli képzéshez kötődő tudomá-

nyos háttér alapfokon mindenütt megvan. Nagyok az intézmények közötti kü-

lönbségek, s kiemelkedő tudományos kutatási bázisról igazán kevés helyen be-

szélhetünk. A kétlépcsős bolognai rendszer meghonosodásával ugrásszerűen 

megnőtt az oktatandó tárgyak száma és az oktatók óraterhelése, ami kellő ma-

gyarázattal szolgál a tudományos munka háttérbe szorulására. Megnyugtató 

tényként leszögezhetjük, hogy több intézményben szakirányú kutatási progra-

mok vannak, amelyekből tudományos publikációk is születnek. Másfelől azon-

ban azt is hangsúlyoznunk kell, hogy a pénzügyi-számviteli alap- és mestersza-

kokon számos olyan oktató tevékenykedik, akinek – nem szakirányú oktatói-

kutatói múltjából következően – tudományos közleményei a tartalmukat te-

kintve akár igen távol is eshetnek az oktatott szakterülettől. Amíg alapfokon és 

globálisan elfogadhatónak tartjuk az oktatói publikációs teljesítményeket, ad-

dig azok belső struktúrájáról ezt kevéssé mondhatjuk el. 
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Talán az infrastruktúra az a terület, ahol a legegyöntetűbben tekinthetjük ked-

vezőnek az oktatási feltételeket. Ez a megállapítás egyaránt vonatkozik az álta-

lános és speciális feltételekre is. Különböző pályázatokból származó források-

ból, célzott állami segítséggel, önerőből az intézmények döntő többsége sokat 

tett az intézményi infrastruktúra fejlesztése érdekében. A látogatások során ta-

láltunk kiemelkedően ideális oktatási körülményeket, ugyanígy szerényebben 

ellátott intézményeket, az átlag azonban kifejezetten megnyugtató képet su-

gallt.  

A szakos hallgatói létszám utóbbi években bekövetkező csökkenése egyértel-

művé tette, hogy az intézmények többségében nincs hallgatói zsúfoltság, sőt 

több helyen kifejezetten alacsony létszámú (különösen mester) szakos csopor-

tok jöttek létre. Ebből következően a kapacitásokat a képzési létszám csak rész-

legesen (néhány helyen töredékesen) fedi le. Nagyon kevés olyan intézményt 

találunk, ahol a kapacitás kihasználtsága 50-100% között van. Az intézmények 

többségében a rendelkezésre álló képzési kapacitás lényegesen magasabb hall-

gatói létszám kiszolgálására lenne képes. A hallgatói létszám általános csökke-

nésének elsősorban nem szakspecifikus okai vannak, a pénzügyi-számviteli sza-

kok az idők során semmit nem veszítettek vonzerejükből. A létszám csökkené-

sének vannak demográfiai okai, és abban nyilvánvaló szerepet játszott e szakok 

költségtérítésessé tétele is. Elgondolkodtatónak véljük, hogy az alapszakot el-

végzett hallgatók tekintélyes hányada azonnal munkába áll, nem folytat mester-

szakos tanulmányokat. Érdekes tapasztalat, hogy a pénzügyi és számviteli mes-

terszakokra más alapszakot végzett hallgatók jelentős arányban jelentkeznek. 

A tudásátadás módjainak változatossága keveset bővült a képzések előző 

akkreditációja óta, a hagyományos oktatási formák dominálnak. Az elő-

adás/szeminárium munkamegosztás meghatározó, s még ma is elmarad a kívá-

natostól az egyéni (otthoni) hallgatói munka aránya. A hallgatói csoportfelada-

tok megoldása egyre nagyobb teret nyer, ami azonban gyakran nem jár együtt 

egyenletes hallgatói terheléssel és teljesítménnyel a csoporton belül. Örvende-

tes tény, hogy az intézmények többségében rendszeres tananyagfrissítés fo-

lyik, s egyre szélesebb körben vonják be a tananyagba a nemzetközi szakmai 

újdonságokat. Az intézmények változatos módszereket alkalmaznak a hallgatói 

munka módszertani segítésére. Ebben különösen fontos szerep jut a módszer-

tani segédleteknek. Bár a pénzügyi-számviteli szakterület sajátosságai indo-

kolttá tennék, mégsem tekinthető széles körben érvényesülő gyakorlatnak a 

szakanyagok idegen nyelven történő olvasása és tartalmának elsajátítása. 

A nagyobb, többkarú intézményekben a hallgatók nemzetközi mobilitása je-

lentős, kisebb intézményekben azonban sem a beáramló, sem a kiáramló nem-

zetközi hallgatói mobilitás nem jellemző. 
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A hallgatói felkészültség számonkérése minden intézményben kiegyensúlyo-

zott, kollokvium/gyakorlati jegy rendszerben történik, teljesíthető hallgatói ter-

helés mellett. Újszerű látogatási tapasztalatként értékelhető, hogy az utóbbi év-

tizedben a főtárgyi szigorlatok az intézmények jelentős részében megritkultak, 

sőt több intézményben meg is szűntek. Számos helyen ez ahhoz vezetett, hogy 

az alapszak tanulmányait lezáró vizsga kimerül a diplomamunka védésében. 

Természetesen több olyan intézmény van, amely mindmáig fenntartotta a téte-

les szigorlati számonkérést a záróvizsga rendszerén belül.  

Az alapképzést folytató intézményekben a szakmai gyakorlat különösen nagy 

figyelmet érdemlő képzési mozzanat. Egyértelműen a bolognai képzési rend-

szer előnyeként tekinthető az egy egész szemesztert kitevő gyakorlat szakmai 

szervesülése a képzési rendszerben.  

A szakdolgozati témaválasztásban az intézmények többségében nagyfokú hall-

gatói önállóság érvényesül. A megtekintett diplomamunkák szakmai igényes-

ségről tanúskodnak mind tartalmi, mind formai értelemben.  

A képzés eredményessége változatos képet mutat; több tényező is szerepet ját-

szik abban, hogy a felvett és tanulmányaikat elkezdő hallgatók milyen arányban 

kapnak végül diplomát. Vannak intézmények, ahol nagyfokú hallgatói lemor-

zsolódás tapasztalható, más intézményekben viszont egészen minimális ez az 

arány. A diplomát kézhez kapó hallgatók helyenként nem túl magas aránya a 

nyelvvizsga hiányából adódik. Bár az intézmények némelyike példás erőfeszí-

téseket tesz a szaknyelvi képzettség javítására, vannak intézmények, ahol a dip-

lomához jutó hallgatói arány ily módon történő emelésére sor került.  

Az intézmények – kivétel nélkül – kedvező tapasztalatokat közöltek végzett 

hallgatóik elhelyezkedési esélyeiről. A pénzügyi-számviteli szakokon szerzett 

diploma munkaerőpiaci értéke nagy, s ennek megfelelő az ott végzett hallgatók 

piaci fogadtatása. 

Az intézmények mindegyike rendelkezik formalizált minőségbiztosítási rend-

szerrel, de – ami még fontosabb – a minőség alakulásának folyamatos figyelése 

alapfeladattá vált. A vizsgált képzéseket általában intézetek, tanszékek gondoz-

zák, s ez az oktatási folyamat minden mozzanatára kiterjed, az oktatói teljesít-

mények mérésétől a hallgatói elégedettség vizsgálatáig. A látogatás során a vo-

natkozó képzések gondos menedzselését tapasztaltuk még a karok és intéz-

ményvezetők részéről is. A vizsgált szakok kari-intézményi érdekvédelme min-

denütt megoldott és jól működő folyamat. Megnyugtató tény, hogy a mérések-

ből és vizsgálatokból nyert információkat a vonatkozó karok (vagy az egész 

intézmény) felhasználják a minősítésben és döntéshozatalban.  
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Az akkreditációs látogatás előzményeként készült intézményi önértékelések 

egészében és részleteiben arról tanúskodnak, hogy az intézmények reálisan lát-

ják helyzetüket a C-SWOT elemzés korlátok – erősségek – gyengeségek – le-

hetőségek – veszélyek keretrendszerében. Ez egyaránt vonatkozik az intézmé-

nyi belső működésre és a külső környezeti körülményekre és feltételekre. A 

vizsgált szakokon oktató intézmények tisztában vannak azzal, hogy az oktatási 

piac jelentős részét birtokolják, így expanziós tervek megfogalmazásának ke-

vés realitása lenne. A jövő inkább a kisebb hallgatói létszám melletti minőségi 

oktatás választása felé mutat. Felértékelődhet a hallgatókkal való egyéni fog-

lalkozás és a tehetséggondozás jelentősége. 

A vizsgált terület oktatáspiaci telítődése miatt a jövőben az intézmények csak 

egymás rovására növelhetik piaci részesedésüket. E helyzet progresszív irá-

nyú kimenete lenne, ha az intézmények közötti nemes versengés döntene az 

intézményi arányok növekedéséről-csökkenéséről, s nem – bármilyen indokok-

kal alátámasztott – adminisztratív beavatkozás. Feltétlenül figyelemmel kell 

lenni arra, hogy a vonatkozó intézmények között több olyan van, amelynek fon-

tos regionális munkaerő-kibocsátó funkciója is van. A tapasztalatok alapján a 

vizsgált szakok mindegyike akkreditálható volt, a képzések kb. felében a MAB 

olyan problémákat tárt fel, amelyek alapján közbülső monitoringgal egészül ki 

az akkreditálás. 
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szakindítási MAB határozat: 

2005/6/X/2/101.  

2016/1/VII/5/1. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő 
(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 egyes tantárgyfelelősök nem vesznek részt a képzésben. 

 vendégoktató tantárgyfelelős, illetve tudományos fokozattal nem rendel-

kező tantárgyfelelős van a képzésben. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A BCE Gazdálkodástudományi Karán a pénzügy és számvitel alapszakon ma-

gyar nyelvű, teljes idejű nappali képzés folyik. A szakon végzettek a diplomá-

val együtt megkapják a mérlegképes könyvelői oklevelet is, ami nagy vonzerő 

a szakon, s az elhelyezkedést segíti. 

A képzési követelményeknek való megfelelés alapvetően biztosított: a képzési 

ágon belüli közös képzési szakasz 80 kredites értéke érvényesül (84 kredit), a 

szabadon választható tárgyak minimum 9 kredites követelménye teljesül (13 

kredit), szakdolgozathoz rendelt kreditérték nincs (a KKK-nak megfelelően), a 

gyakorlati ismeretek minimális 102 kreditértéke teljesül. A meghatározó isme-

retkörökre vonatkozó előírások teljesülnek, így a közgazdaságtani/módszer-

tani/üzleti alapozó ismeretek 80-90 kredites követelménye (84 kredit), a társa-
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dalomtudományi ismeretek 10-20 kredites ajánlása (13 kredit), a szakmai törzs-

anyagra vonatkozó 70-90 kredites előírás (83 kredit). Az összkredit értékét 

20%-kal meghaladó kreditértékű tantárgykínálat biztosított (elméleti gazdaság-

tani 9, társadalomtudományi 21, választható szakmai törzstárgy 30 vagy 21 kre-

dit specializáció függvényében).  

Két specializáció – pénzügy és számvitel – kialakítására került sor, a 27 kredites 

minimumérték teljesül, szakmai tartalmuk megfelelő. 

A szakmai nyelvi képzés csak szabadon választható 2 féléves kurzusként jele-

nik meg, de nagyon magas (90% körüli) a belépéskor nyelvvizsgával rendelke-

zők aránya, így ez nem okoz gondot a szakmai nyelvvizsgára történő felkészítés 

szempontjából.  

Pozitívumként említhető a tantárgystruktúra nem szétaprózódott jellege, a rela-

tíve magas tantárgyi kreditérték (5 kredit az alapozó tárgyaknál, 3-4-5 kredit a 

szakmai törzstárgyak és specializációtárgyak nagy részénél). 

A tananyagok alapvetően külföldi pénzügyi és hazai célra kifejlesztett számvi-

teli szakkönyvek. Jelentős a kar tananyagfejlesztési tevékenysége, különösen 

az alapozó és a szakmai törzstárgyak esetében. A számviteli és a pénzügyi tár-

gyak oktatói, tananyagai között jó az együttműködés, a határterületeken a hall-

gatók részletes ismeretanyagot kapnak. A tárgyak szintézise (például a rendkí-

vül magas színvonalú vállalatértékelés tárgy keretein belül) megvalósult.  

Személyi feltételek 

A szakfelelős, egyben a számvitel specializáció felelőse, Lukács János a szám-

viteli szakma kiemelkedő egyénisége. Szakmai szervezetek szövetségének el-

nöke. A szakmai tananyagok döntő részének szerzője/társszerzője. Több szak-

mai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, számos hazai és nemzetközi konferen-

cia előadója. CSc-fokozattal rendelkezik közgazdaságtudományból, 1 alapozó 

tárgy és 2-2 szakmai törzstárgy, illetve specializációtárgy felelőse is. A pénzügy 

specializáció felelősének, Fazakas Gergelynek a szakmai/tudományos megfe-

lelősége szintén biztosított, PhD fokozattal rendelkezik közgazdaságtudomány-

ból, 1-1 szakmai törzs-, illetve specializációtárgy felelőse. Az oktatók szakmá-

juk elismert képviselői, többségük fontos hazai, esetleg nemzetközi szerveze-

tekben szakmai funkciókat töltött vagy tölt be. Nyelvismeretük általában jó. 

Egyes oktatók a határon túli felsőoktatásban is részt vesznek. 

Az adózási ismeretek, költségvetési intézmények gazdálkodása, befektetési is-

meretek, számvitel speciális kérdései tantárgyak felelősei tudományos foko-

zattal nem rendelkeznek, beosztásuk docens, tanársegéd, illetve PhD hallgató. 

Vendégoktató a pénzügyek gazdasági joga tantárgy felelőse, tudományos fo-

kozata nincs.  

Az AT/AE oktatókra vonatkozó minimum 3:1 arány messzemenően teljesül, a 
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V oktatókra vonatkozó max. 20%-os arány szintén, ugyanakkor az önértékelés-

ben az összes oktató száma (187) nem egyezik meg az AT+AE+V oktatók szá-

mával (175).  

A gyakorlatorientált szakon óraadókat is igénybe vesznek. Ebből adódik, hogy 

bár a fokozattal rendelkező oktatók száma az elmúlt évtizedben a szakot gon-

dozó Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet tanszékein a többszörö-

sére emelkedett, a szak oktatóinak csak 45,5%-a rendelkezik tudományos fo-

kozattal (3 fő az MTA doktora, 30 kandidátus, 52 PhD). Az oktatásban számos 

PhD hallgató is részt vesz. 

Az oktatói kar beosztás szerinti megoszlása nem feltétlenül szerencsés: a főis-

kolai/egyetemi tanárok és docensek aránya csak 26%. Az életkor szerinti meg-

oszlás kevésbé problémás, azonban a 13 professzor közül tízen 55 évnél idő-

sebbek. Az utánpótlás szempontjából pozitívum a szakot gondozó intézet 10 

főállású PhD hallgatója. 

Tudományos háttér  

A szakon folyó képzés tudományos háttere kiemelkedő. Jelentős publikációs 

eredményeket mutat fel az oktatók többsége, különösen az alapozó és a szakmai 

törzstárgyak oktatói. A pályázati aktivitás is fokozott mértékű a Gazdálkodás-

tudományi Karon. 

Az oktatók külföldi egyetemekkel való kapcsolata folyamatos. Kiemelendő a 

szakot gondozó intézet konferenciaszervezési aktivitása is. 

Infrastrukturális feltételek 

A képzés tantermi és számítástechnikai infrastrukturális feltételei biztosítottak, 

a Bloomberg adatszolgáltatóval közösen működtetett Pénzügyi Laboratórium 

is fontos pozitívumként említhető. A pénzügyi-számviteli informatika I-II. tár-

gyak oktatása, a befektetési ismeretek, vállalati pénzügyek, vállalatértékelés 

tárgyak számítógépes termekben is történő oktatása a képzés megfelelő infor-

matikai hátteréről tanúskodik, a két számítógépes teremben elérhető adatbázis-

kezelő szoftverek a régióban egyedülálló módon támogatják az oktatás gyakor-

latorientációját. A 472.000 kötetes könyvtár megfelelő hátteret biztosít a szak-

irodalom-ellátottság szempontjából, a 24 külföldi szakfolyóirat rendelkezésre 

állása szintén pozitív elem. A PhD disszertációk, szak- és TDK-dolgozatok 

elektronikus archívuma is jelentős mértékben hozzájárulhat a hallgatók felké-

szítéséhez. 

Az egyetemen működő jegyzetbolt forgalmi tapasztalatai tükrében megfelelő a 

hallgatók kari jegyzetekkel, egyéb szakirodalommal való ellátása.  

A tanulástámogatási módszerek közül kiemelendő a Moodle (e-learning rend-

szer) használata.  
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A képzési létszám és kapacitás 

A képzés igen népszerű a jelentkezők körében. Ez a népszerűség az adatok ta-

núsága szerint 2009 és 2014 között töretlenül fennállt, a finanszírozási rendszer 

változása ellenére. Az éves tervezett felvételi keretszám a vizsgált 2009/10-

2013/14 közötti időszakban 200 volt; több évben ennél több hallgatót vettek 

fel: 230, 221, 196, 205, 197. 

A kapacitáskihasználtság megfelelő. Az összes jelentkező száma – egy év ki-

vételével – meghaladta a keretszám hatszorosát, az első helyes jelentkezések 

száma pedig a kétszeresét. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A felkínált tanórák száma: 1800, ennek fele előadás, fele szeminárium. A kom-

petenciák megszerzéséhez a sok gyakorlat elengedhetetlen. Az előadások, sze-

mináriumok és gyakorlatok aránya megfelelő, az alapozó ismeretek, a szakmai 

törzsanyag tárgyai s a specializációtárgyak esetében is jelentős a gyakorlatok 

szerepe, melyek megfelelő létszám (25-30 fő) mellett működnek. Jellemző az 

önálló feladatmegoldás, kiselőadásokra van mód, illetve fontos a házi dolgoza-

tok készítésének szerepe is. A hallgatók ugyanakkor kritikaként fogalmazták 

meg a magas szemináriumi csoportlétszámot. A tömegképzésben az erősen túl-

terhelt tanároknak kevés lehetőségük marad személyes kapcsolatra a diákokkal. 

A tanulásban a tanári segítségnyújtást leginkább az elektronikus rendszeren ke-

resztül feltett kérdések-válaszok jelentik. 

A gyakorlati képzés tekintetében kiemelendő a számviteli tárgyak gyakorlatori-

entáltsága, a pénzügyi-számviteli informatika I-II., illetve a pénzügyi oktatásban 

a befektetési ismeretek, vállalati pénzügyek, vállalatértékelés tárgyak szoftveres 

támogatása. Az oktatók esetenként bevonják a hallgatókat vállalati kutatásaikba, 

ami gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít a hallgatók számára.  

A kar Erasmus aktivitása mind kifelé, mind befelé megfelelő, az egyetemi kap-

csolatok száma, földrajzi orientációja kellően diverzifikált. 

Értékelés és ellenőrzés 

A tananyag ismeretének értékelése történhet: a szorgalmi időszakban a tanórán 

tett írásbeli vagy szóbeli beszámolóval, írásbeli (zárthelyi) dolgozattal, otthoni 

munkával készített feladat értékelésével, a vizsgaidőszakban tett vizsgával. A 

szóbeli vizsgák alkalmazása kevésbé gyakori. A számonkérés módját a tan-

tárgyfelelős határozza meg. A tantárgyi követelményeket az operatív tantervbe 

foglalt Tantárgyi adatlapok tartalmazzák, amelyeket az oktatás első hetében az 

órákon ismertetnek a hallgatókkal. A dolgozatok javítását esetenként demonst-

rátor végzi, ami nem egyértelmű pozitívum, bár a szak jellegét tekintve sok 
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dolgozat megoldó kulccsal elvileg javítható. A leginkább gyakorlatorientált 

tantárgyak számonkérése gyakorlati jegy, e kurzusok esetében a diákok mun-

káját hétről hétre értékelik. A hallgatók visszajelzései alapján az ezeken a kur-

zusokon szerzett, valós gyakorlati ismerete, a szerzett kompetenciák később a 

tényleges befektetési, pénzügy-számviteli gyakorlatban jól használhatók.  

A kar jelentős, gyakorlati helyet biztosító kapcsolatrendszerrel (hazai és kül-

földi vállalatok, intézmények, nonprofit szervezetek) rendelkezik, ugyanakkor 

a szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók tapasztalatai változóak a gyakorlati 

helyek szakmai kompetenciájukat fejlesztő hatásáról. 

A szakfelelős és a szakmaigyakorlat-szervező szakmai feladatköre összehangol-

tan biztosítja a megfelelő gyakorlati képzés kereteit. Pozitívum a szakmai gya-

korlat kettős értékelése, a gyakorlatszervező és a külső konzulensek együttműkö-

dése, ugyanakkor különös megoldás a szakmai gyakorlat teljesítése 4 vagy 6 ak-

tív félév után, a szorgalmi időszakon kívül. A gyakorlati félév 12 hét, 480 óra.  

Mindemellett fontos elem a hallgatók gyakorlati ismereteinek biztosítása szem-

pontjából az oktatók jelentős vállalati kapcsolatrendszere, vállalati kutatások-

ban való részvétele, továbbá a gyakorlati szakemberek részvétele a képzésben 

óraadóként, illetve egyéb vendégelőadások keretében. A külső szakemberek a 

gyakorlati ismeretterjesztő előadásokon túl is jelentős szerepet vállalnak gya-

korlati helyek biztosítójaként, szakdolgozati témavezetéssel, opponensként. 

A szakdolgozati témaválasztás rendszere megfelelő, különösen pozitívan érté-

kelhető a kötelező tanulás- és kutatásmódszertan az 1. és a szakszeminárium a 

6. szemeszterben, ez megfelelő felkészítést jelent a hallgatók számára a szak-

dolgozat elkészítéséhez. A szakdolgozatokat kari és külső opponensek bírálják. 

A pénzügy-számvitel alapszakos hallgatók a szakdolgozatot döntő részben egy-

egy elméleti probléma gyakorlati bemutatásának szentelik, azaz valamilyen va-

lós vállalati pénzügyi, számviteli adatsort, piacot, döntési, értékelési helyzetet 

elemeznek. 

A záróvizsgának a védésre s a szakdolgozathoz kapcsolódó kérdésekre történő 

szűkítése nem szerencsés.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A vizsgált időszakban (0, 143, 164, 138, 281) 726 diplomát adtak ki. 2,5-8% kö-

zött változik a nyelvvizsga hiánya miatt diplomát nem kapott hallgatók aránya. 

A hallgatók számos esetben két nyelvvizsgával lépnek be a szakra. Mind a képzés 

során, mind pedig a továbbtanulást illetően motiváltak, kb 50%-uk tovább megy 

mesterképzésre. Aki nem megy tovább, az pár hónapon belül sikeresen elhelyez-

kedik, többnyire annál a vállalatnál, ahol a féléves szakmai gyakorlatát töltötte. 

Megfelelő a tehetséggondozás rendszere: a demonstrátori rendszerbe történő 
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bekapcsolódás biztosított (a képzésen évente 25-30 demonstrátort foglalkoztat-

nak), élénk a TDK-tevékenység, a szakkollégiumok közül 6 tevékenységébe 

kapcsolódhatnak be a pénzügy és számvitel alapszakos hallgatók. A Befekteté-

sek és Vállalati Pénzügyek Tanszék alkotótáborai és havi előadásai is pozitívum-

ként értékelhetők a hallgatók orientálása, a tehetséggondozás szempontjából. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakfelelős és a specializációfelelősök, illetve a tanszékvezetők és a program-

igazgatók közötti munkamegosztás megfelelő, erős a szakfelelős érdekérvénye-

sítési képessége a különböző kari fórumok felé. A szakot a Pénzügyi, Számviteli 

és Gazdasági Jogi Intézet gondozza, az intézet igazgatója a szak felelőse. Szer-

vezetileg három tanszék gondozza a szakot, a Befektetések és Vállalati Pénz-

ügyek Tanszék, a Pénzügyi Számviteli Tanszék, valamint a Vezetői Számviteli 

Tanszék. Képviseletük a kari intézményekben megfelelő, együttműködésük jó. 

Megfelelő gyakorisággal kerül Kari Tanács elé a kar oktatási stratégiájának 

megvitatása, oktatási eredményességének értékelése (képzési portfólió átalakí-

tására vonatkozó igény, keresztféléves képzés létjogosultsága). 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

Az oktatói bemenet minőségirányítása szabályozottnak értékelhető, a belépő okta-

tóknál a belső/külső arány vonatkozásában jelentős mértékben támaszkodnak saját 

hallgatóik kinevelésére, előléptetésekre. A külső forrásokra történő támaszkodás 

nem jellemző, az egyetemi tanárok utánpótlása szempontjából jelentkezhetnek 

problémák, erre a C-SWOT analízis is utal. 

A megfelelő tudományos aktivitás és a tananyagfejlesztési tevékenység biztosítja 

az új eredmények beépülését a képzésbe. 

Az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése és az oktatók folyamatos tanszéki 

értékelése megfelelően működik a karon, pozitívum a hallgatói értékelésnek a 

teljesítményértékelési rendszerre való visszahatása. 

A Diplomás Pályakövetési Rendszer jól kiépített, a végzett hallgatók elhelyez-

kedési tapasztalatai tekintetében a szakterületnek megfelelő elhelyezkedés ará-

nya megfelelő, jelentős a szerepvállalás mind a fővárosi, mind a vidéki, mind 

pedig a külföldi munkaerőpiaci igények kielégítése szempontjából.  

A szakon végzettek e-mail címet nyilvántartják, részükre éves rendszerességgel 

találkozókat, alumnis előadásokat szerveznek, amelyek – a visszajelzések alap-

ján – népszerűek. 

Pozitívumként értékelhető a belépő hallgatók motivációinak, elvárásainak, jel-

lemzőinek felmérése, illetve a végzős hallgatóknak a képzés egészéről alkotott 

elképzelésének feltérképezése, hasonlóképpen a szakmai gyakorlatra vonatkozó 
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hallgatói/vállalati értékelés is a kimeneti minőség értékelése szempontjából. 

A hallgatók tanulmányok melletti munkavégzése az önértékelés szerint nem 

eredményezi az óralátogatottság csökkenését és a tanulmányi eredmények rom-

lását (ez a hallgatói visszajelzések tükrében megkérdőjelezhető), de javítja az 

elhelyezkedési esélyüket. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A szak erősségei: a kiváló hallgatók, a gyakorlatias képzés és a nemzetközi 

tananyagon alapuló oktatás, a jó informatikai támogatás, a jó kapcsolat a „fel-

használókkal”, gyakorlati munkahelyekkel, ennek következtében a hallgatók jó 

munkaerőpiaci lehetőségei.  

Gyengeségek: az oktatók túlterheltek, nem tudnak eleget publikálni, a jó szakmai 

felkészültségű oktatók nem eléggé motiváltak a fokozatszerzésre, a fiatal oktató-

kat nehéz megtartani egyrészt az anyagi honorálás lehetőségei és az intézmény 

sorsának bizonytalansága miatt (ami a hallgatókat is távol tarthatja). Felvetődik 

a tömegképzés problémája a minőségi oktatás, a tehetséggondozás szempont-

jából. Hangsúlyosak a belépő hallgatók felzárkóztatásának a problémái. 

Fontos lenne stratégia kidolgozása az oktatói kar generációs problémájának ke-

zelésére – különös tekintettel a magas óraterhelésre –, ide értve a professzori 

utánpótlást, a habilitációt is.  

Veszélyeztető tényezők: az említett humánerőforrás fluktuációja, az anyagi le-

hetőségek beszűkülése a fiatalabb oktatók tanulmányút-, konferenciatámogatá-

sára s a gyorsan avuló géppark cseréjére; a szabályozási bizonytalanság. Az 

önköltséges képzés miatt romolhat a hallgatói minőség.  

Nem jelenik meg veszélyként az elemzésben a hallgatók külföldi (vagy akár fő-

városon belüli) elvándorlásának problémája. 

Kitörési lehetőségek: A külföldi hallgatók létszámának növelése céljából is an-

gol nyelvű és levelező képzést indításának tervét említik – ennek a jelenlegi 

oktatói leterheltség mellett nehézségeit lennének. Az online kurzusok jobb ki-

használására való törekvés reálisabbnak látszik. Tervezik a külföldi partnerek-

kel a kapcsolatok fejlesztését, erre a pénzügyek, nemzetközi számvitel témáiban 

kínálkozna is lehetőség.  

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Részidejű, illetve idegen nyelvű képzés jelenleg nincs a szakon, de terv-

ként levelező, illetve angol nyelvű képzés indítása megjelenik a C-SWOT 

analízisben, ezek indítása megfontolandó. 

2. A tervezett angol nyelvű képzés akkreditálását kérjék a MAB-tól. 
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3. Megfontolásra ajánlott a záróvizsga rendszerének átalakítása, a számonké-

résben komplex szóbeli vizsga keretében a hallgatók ismereteinek, kom-

petenciáinak értékelése. 

4. A C-SWOT analízisben jelzett szándékot „szélesebb és mélyebb ismere-

teket adó képzési tartalomra” konkretizálják a tantárgyi tartalmakban. 

5. A C-SWOT analízisben jelzett szándékot a végzős vagy TDK-kon részt 

vett hallgatókkal a közös publikálási lehetőség jobb kihasználására empi-

rikus vizsgálatokon alapuló kutatásokat feltételezve lehetne megvalósí-

tani.  
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Budapesti Gazdasági Egyetem 

Pénzügyi és Számviteli Főiskolai 

Kar, 

Gazdálkodási Kar, Zalaegerszeg 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

pénzügy és számvitel 

alapképzési szak 

pénzügy; számvitel  

specializációk 

működő képzés értékelése: 

2008/1/XII. 

(a Budapesti Gazdasági Főiskolán) 

angol nyelvű képzés MAB határo-

zata: a MAB nem véleményezte 

2016/1/VII/5/2. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar és angol nyelvű, továbbá táv-

oktatásos képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő 
(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 a budapesti képzésben a tantárgyfelelősök két tantárgy oktatásában nem 

vesznek részt, 

 a zalaegerszegi képzésben a tantárgyfelelősök több tantárgy oktatásában 

nem vesznek részt, és a tárgyak oktatói az esetek több mint 30%-ában 

nem rendelkeznek tudományos fokozattal, 

 az idegen nyelvű képzés személyi feltételei problematikusak. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szakot a főiskola nappali, levelező és távoktatásos formában indítja magyar 

nyelven, Budapesten a Pénzügyi és Számviteli Karon (PSZK) és a Gazdálko-

dási Karon, Zalaegerszegen (GKZ), valamint nappali formában, angol nyelven 

a PSZK-n. A képzés tanterve nagyrészt megfelel a KKK-nak, a tantervben sze-

replő tantárgyak alkalmasak a KKK-ban meghatározott ismeretek átadására. Az 

elmélet és a gyakorlat aránya megfelelő. A KKK alapján a képzési ágon belüli 

közös képzési szakasz minimális kreditértéke 80 kredit, a szak esetében az ál-
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talános alapozó modul összkredit értéke 79, míg az alapképzési szak közös mo-

dulja (szakmai törzsanyag) 57 kreditet tesz ki. A meghatározó ismeretkörök kö-

zül a közgazdaságtani/módszertani/üzleti alapozó ismeretekre vonatkozó 80-90 

kredites követelmény így nem teljesül: 79+3 kredit kötelezően választható isme-

ret(A2)=82 kredit, de a gazdasági jog 1. és 2. társadalomtudományi ismeretkörbe 

sorolandó (3+3 kredit), így csak 76 kredit az alapozó ismeret. A szakon pénzügy 

és számvitel specializációkat választhatnak a hallgatók. A KKK alapján a speci-

alizációhoz rendelhető minimális kreditérték: 27 kredit, a szakon megjelenő spe-

cializációk 33 kredit értékűek, bár ebből 6 kredit a két specializációban megegye-

zik egymással, így a valós „specializáció távolság” épp 27 kredit. A Zalaegersze-

gen folytatott részidejű képzés vonatkozásában viszont a választási lehetőség 

csak elvi, gyakorlatilag évek óta csak számvitel specializáció indítására kerül sor.  

A mintatanterv szerint az egyes tantárgyak erősen elaprózottak, nagyon sok 2 

vagy 3 kredites tantárgy szerepel a képzési tervben. A tananyagok megfelelőek. 

A részidejű és a távoktatásos képzés vonatkozásában az azonos tantárgystruk-

túra pozitívumként értékelhető a diplomák egyenértékűsége szempontjából, az 

óraszámok a nappali képzési formához képest a levelező képzésben 35%-os 

arányt képviselnek, a távoktatásos képzésben ez a teljes idejű képzés óraszámá-

hoz viszonyítva 28%-ot jelent, ami megfelelőnek tekinthető. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős és a számvitel specializáció felelőse, Siklósi Ágnes teljes munka-

időben foglalkoztatott, főiskolai docens. 22 éve oktat számviteli tantárgyakat. 

Oktatási tapasztalata minden szempontból megfelelő. Tudományos háttere ki-

fejezetten illeszkedik az általa oktatott tantárgyakhoz, azonban mindenképp 

meg kell említeni, hogy mindösszesen (az MTMT adatbázisa alapján) 14 tudo-

mányos közleményt jegyez, amelyekre egyetlen hivatkozás sem érkezett. 

Mindazonáltal minden szakmai és formai kritériumnak megfelel. A szakon egy 

alapozó tantárgy felelőse, de az általa vezetett számvitel specializáció egy tár-

gyának sem tantárgyfelelőse. A pénzügy specializáció felelőse, Farkas Szil-

veszter teljes munkaidőben foglalkozatott egyetemi docens. Több évtizedes ok-

tatói tapasztalattal bír, az MTMT adatbázis alapján 45 tudományos közlemé-

nyére 74 hivatkozás érkezett. Esetében a közlemények fókusza nem feltétlenül 

harmonizál az általa oktatott tantárgyakkal. 

A képzésben résztvevő oktatók AT/AE/V aránya 98/12/2, (ami eggyel kisebb 

értéket mutat, mint az önértékelés másik táblázata szerint a képzésben részt-

vevő oktatók száma, ami 113), teljesíti az alapszakkal kapcsolatos követelmé-

nyeket. Mindezek alapján a képzésben felkínált tantárgyak száma nagyjából 

fele az oktatói létszámnak. A tantárgyfelelősök két kivétellel minden esetben 

részt vesznek az általuk vezetett tantárgy oktatásában.  

Az elmúlt évtizedben a PSZK nagy hangsúlyt fektetett a fokozatszerzésre, így 
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a 113 oktató közül 63 rendelkezik PhD-val. Egyetlen tantárgyat leszámítva 

minden tárgyfelelős rendelkezik tudományos fokozattal. 

Az oktatók óraterhelése nagyon jelentős szóródást mutat (2 és 35,6 óra között 

szóródik), a 15 óra fölötti már ellehetetleníti az akadémiai munkát és előreju-

tást, pedig a képzésben résztvevő oktatók jelentős része ebbe a kategóriába esik. 

Az oktatói kar beosztás szerinti megoszlása megfelelőnek tekinthető, életkor sze-

rinti megoszlásuk sem tűnik problémásnak, arra viszont fel kell hívni a figyelmet, 

hogy mindkét egyetemi tanár és a főiskolai tanárok több mint 90%-a 55 év feletti. 

A távoktatásban ugyanazok az oktatók vesznek részt, akik a nappali képzésben. 

A távoktatás során kialakított követelmények teljes mértékben megegyeznek a 

nappali képzésben megjelenő követelményekkel. 

A meglehetősen szerény hallgatói létszámmal futó angol nyelvű képzésben 

résztvevő oktatók nyelvtudása a rendelkezésünkre álló információk alapján el-

fogadható. Az angol nyelvű képzés legfőbb célja, hogy az Erasmus programban 

cserehallgatókat tudjanak fogadni, és így biztosítsák az intézmény saját hallga-

tói számára a külföldi áthallgatás lehetőségét. Problémát jelent ugyanakkor az 

idegen nyelven oktatott tárgyak esetében az oktatói összetétel. Ha az idegen 

nyelvű oktatási programok feltételeinek akkreditációs megfelelését vizsgál-

nánk, nagyszámú tárgy esetében kellene negatív eredményt jeleznünk. Az ide-

gen nyelvű oktatásra a magyar nyelvű akkreditáció alapján kerül sor, ez a je-

lenlegi jogértelmezés szerint teljes mértékben jogszerű. Ha azonban az előírt 

követelményeket külön az idegen nyelvű képzés esetében is érvényesítenénk, 

hiányoznának e feltételek (szakképzettség, tudományos minősítettség, megfe-

lelő foglalkoztatási jogviszony). Sok esetben ugyanis középiskolai tanári vagy 

más, nem közgazdasági végzettséggel, tudományos fokozat nélkül, esetleg ven-

dégoktatóként oktatják az adott tárgyat. 

A zalaegerszegi képzés szakfelelőse, a specializáció felelősök és a tantárgyfe-

lelősök megegyeznek a budapesti képzési helyszín oktatóival, többségük azon-

ban nem vesz részt a tantárgya oktatásában, tekintettel arra, hogy az egyes tan-

tárgyak felelősei intézményi szinten kerültek kijelölésre. A főiskola szerint – 

figyelemmel az intézmény méreteire és a hallgatói létszámra – nem életszerű, 

hogy a tantárgyfelelősök valamennyi oktatási program esetében részt vegyenek 

az érintett stúdiumok oktatásában. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a szak és 

az intézmény megfelelő mechanizmusokkal rendelkezik annak biztosítására, 

hogy az oktatott tananyag tartalma és minősége az oktatás során egységes le-

gyen. Sokkal komolyabb probléma azonban az, hogy a zalaegerszegi campuson 

az oktatásban résztvevő 30 oktató közül mindössze 11 rendelkezik tudományos 

fokozattal, köztük 2 nyelvtanár. 44 tantárgy esetében a helyi oktató nem ren-

delkezik tudományos fokozattal, a szaktárgyak oktatóinak lényegében nincs fo-
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kozatuk: a számvitel specializáció differenciált szakmai ismereteit oktatók kö-

zül senkinek sincs. Az oktatók óraterhelése itt is jelentős szóródást mutat, 

ugyanakkor az óraszámok terjedelme szűkebb: 1 és 23 közötti. Ilyen oktatói 

állománnyal nehéz elképzelni, hogy a képzés képes felkészíteni a hallgatókat a 

mesterképzésbe történő továbblépésre. 

Tudományos háttér 

A PSZK tudományos teljesítménye nem nevezhető kiemelkedőnek, de minden-

képp elfogadható. Évente átlagosan 150 tudományos közlemény születik, 

amelynek kb. 20%-a idegen nyelvű, bár vitathatatlanul nem az „A” kategóriás 

folyóiratokra koncentrálnak. Ez annyit jelent, hogy évente nagyjából 1,5 köz-

lemény/fő a kibocsátás. Összességében látszik a karon, hogy törekszik a minél 

komolyabb helytállásra, hiszen konferenciákat szerveznek, jelentős részt vál-

lalnak az OTDK szervezésében. 

A PSZK két jelentős OTKA-pályázatban vesz részt, melyek egyike a közpénz-

ügyekhez, a másik a vállalkozásfinanszírozási témakörhöz kapcsolódik. 3 más 

pályázati projektben is vállal szerepet, jelentős külföldi kapcsolatrendszerrel 

rendelkezik. Fontos kezdeményezés a kettős diploma kiadásának terve. 

A GKZ-n az oktatók publikációs összteljesítménye évente átlagosan kari szin-

ten nem éri el a 8 dolgozatot, azaz egy oktatónak átlagosan háromévente jelenik 

meg egy írása. A publikációs aktivitás tehát meglehetősen szerény, szakmai 

műhelyről a GKZ esetén semmilyen szinten sem beszélhetünk, és az oktatók 

részéről e téren tapasztalt motiváció is kifejezetten szerény volt. 

A GKZ 3 pályázati projektben vállal szerepet, melyek témája többé-kevésbé 

kapcsolódik a szak képzési profiljához. 

Infrastrukturális feltételek 

Mind a PSZK, mind a GKZ megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelke-

zik. A tantermek, számítástechnikai laborok megfelelő számban és méretben 

állnak rendelkezésre, kihasználtságuk azonban helyszínenként eltérő. Zalaeger-

szegen 40-70% körüli a kihasználtság, törekedni kellene a terület és az épületek 

(köztük a kollégium) jobb hasznosítására. 

A könyvtári ellátottság a gazdálkodás- és szervezéstudományok területén mind-

két helyszínen megfelelő, bár a nagyobb budapesti méretek következtében nem 

kiegyenlített. A 75.000 kötet, ebből 65.000 könyv megfelelő állománynak te-

kinthető, jelentős az idegen nyelvű könyvállomány, és kiemelkedő mind a 

könyvtári, mind a tanszéki folyóirat-előfizetés is. A megbeszéléseken jelenlevő 

kancellár nyilatkozott az infrastruktúra további fejlesztéséről. 

A szakhoz kapcsolódó tananyagok minden hallgató számára hozzáférhetőek, 

ezek leggyakrabban olyan tankönyvek, amelyeket a főiskolai kollégák szerzői 

munkaközössége gesztorál. 
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A nappali és távoktatási képzési forma tananyagai megegyeznek, a távoktatásos 

hallgatók a Coospace távoktatási rendszeren keresztül jelentős mértékű további 

segítséget kapnak. 

A képzési létszám és kapacitás 

A létszámadatok alapján a PSZK lényegében 100%-os kapacitáskihasználtság 

mellett működik. Évente nagyjából 650-900 hallgató kezdi meg a képzést pénz-

ügy és számvitel alapszakon, közülük átlagosan 200-an távoktatási formában. 

Ez a létszám a rendelkezésre álló oktatói állománnyal kezelhető, és az infra-

struktúra is elbírja. 

A GKZ nappali képzésén a hallgatói létszám nagyon jelentősen visszaesett, de még 

így is mintegy 40 hallgatóval tudják elindítani a képzést. A részidős képzés 

2012/13-ban nem indult el, mert a jelentkező hallgatók pontszáma nem érte el a 

minimális 240 pontot, előtte és azt követően nagyjából 25 fős létszámok a jellem-

zőek. Összességében a hallgatói létszám jelentősen elmarad a képzési kapacitástól.  

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A képzés ebből a szempontból jól szervezett. Az előadások és szemináriumok 

optimális aránya, a kötelezően előírt irodalom korszerűsége és a szemináriu-

mokra kijelölt tananyag jól megválasztott módszertan szerinti feldolgozása biz-

tosítja a gyakorlatorientált oktatást, mindemellett a képzés a különböző foglal-

kozásokon a konkrét gyakorlaton túl a szakmához kapcsolódó kiemelt össze-

függéseket is feltárja. Az órai foglalkozások mellett több szakmai tantárgy ese-

tében elektronikus tananyagok (tesztek és videós előadások) biztosítják a kije-

lölt tananyag még hatékonyabb feldolgozásának lehetőségét. A látogatott tan-

órák az alapszak esetében elvárható követelményeket teljes mértékben kielégí-

tették. A hallgatói visszajelzések alapján elmondható, hogy a csoportos és 

egyéni feladatok aránya elfogadható, bár a hallgatók még erősítenék a képzés 

gyakorlati jellegét. Mindezek alapján a képzés a pénzügyi és számviteli szakma 

elvárásainak megfelelő kompetenciákat közvetít a hallgatók felé. A külföldi 

részképzések, legfőképp az Erasmus program szerepe jelentős az intézményben. 

Értékelés és ellenőrzés 

A tantárgyak esetében a számonkérés jellege alapvetően a tantárgyhoz kapcso-

lódóan feldolgozásra kijelölt tananyaghoz igazodik, így a szakmai tárgyak 

többségénél évközi számonkérések is biztosítják a hallgató folyamatos tanulá-

sát. Az írásbeli vizsgák többségében megjelenő kérdéskörök körültekintően 

körbejárják az adott tantárgyhoz kapcsolódó tematikában kijelölt részterületeket. 

A gyakorlatorientált tantárgyakhoz kapcsolódó írásbeli vizsga az elméleti isme-

retanyagot legtöbb esetben tesztkérdésekkel, a konkrét gyakorlati ismereteket 
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konkrét gyakorlati problémákat feldolgozó példákkal, esettanulmányokkal tesz-

teli. A szóbeli vizsgákhoz kapcsolódó tételsorok a tantárgyi útmutatóban kijelölt 

tematikához kapcsolódó ismeretanyag alapján készülnek. A kötelező, egy hóna-

pos nyári szakmai gyakorlatról elkészítendő dolgozatok előre megadott szem-

pontrendszere és tartalmi követelménye világos. A szakmai gyakorlat értékelése 

a külső konzulenseknek kiküldött jól átgondolt értékelő lapok alapján történik.  

A szakdolgozati témaválasztás során pozitívumként értékelhető a specializáci-

ónak megfelelő téma választásának előírása, ugyanakkor a szakmai gyakorlati 

helyhez a tapasztalatok szerint csak részben kötődnek a szakdolgozati témák, 

így a szakmai gyakorlóhely csak részben segíti a szakdolgozat elkészítését. 

A záróvizsga tételsorok a pénzügy és számvitel szak esetében az előre megadott 

kapcsolódó tantárgyak logikai tengelye köré szerveződnek. A specializációhoz 

kapcsolódó tételsor esetében az egyes tételekhez minimumkérdések is megha-

tározásra kerültek. Ezzel a megoldással biztosítottnak látszik, hogy a sikeres 

záróvizsgát tett hallgató a szakmai minimum-elvárásoknak eleget tegyen. A 

szakdolgozati témák aktuálisak. Az áttekintett szakdolgozatok színvonala elfo-

gadható, és azok az előre definiált szempontrendszernek megfelelően és a tar-

talommal összhangban kerültek bírálásra.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A kiadott diplomák számát a felvettek számához viszonyítva jelentős lemor-

zsolódás figyelhető meg a magyar nyelvű, teljes idejű képzésben, a részidejű 

képzésben pedig drasztikusan alacsony a diplomát szerzettek száma. Nappali 

képzésre a PSZK-ra az elmúlt 5 évben több mint 2800 főt vettek fel, ugyanezen 

időszak alatt 1417 diplomát adtak ki, a GKZ-n hasonló a végzettek aránya. Az 

angol nyelvű képzésen alacsony a lemorzsolódás, ami részben annak köszön-

hető, hogy itt nem probléma a nyelvvizsga hiánya. A részidejű képzésekre (le-

velező, távoktatás) összesen 1569 hallgatót vettek fel az elmúlt 5 évben, ugyan-

ezen időszak alatt viszont csak 350 diplomát adtak ki. 

Az alapszak gyakorlatorientáltságának okán az önálló kutatáshoz szükséges is-

meretek oktatása egy kicsit háttérbe szorul, bár az elmúlt években a TDK ered-

mények tekintetében is volt előrelépés. Az alapszakról éves szinten nagyjából 

10 hallgató méretteti meg magát a TDK-n, és a közölt adatok alapján lényegé-

ben az indulók fele kap lehetőséget az OTDK-n való indulásra. Az alapszak 

hallgatóinak több, mint 50%-a már az abszolutórium megszerzésekor főállású 

munkaviszonnyal rendelkezik, de az alapszakon végzett hallgatók többsége a 

diploma megszerzésekor már rendelkezik munkahellyel. 

A hallgatókkal történt találkozás alkalmával világossá vált, hogy jelentős részük 

nem tervezi folytatni tanulmányait mesterképzési szakon, mert a munkaerőpiaci 

kereslet jelentős elszívó erővel bír. 
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3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A pénzügy és számvitel alapszak szerencsés helyet tölt be a főiskola életében, 

mivel a szak vezetője, Siklósi Ágnes egyben a Számvitel Intézeti Tanszék ve-

zetője és a Szenátus tagja is, illetve a kar tudományos dékánhelyettese, 

Madarasiné Szirmai Andrea is a Számvitel Intézeti Tanszék oktatója. A kép-

zésbe bevont szervezeti egységek közti kommunikáció elfogadható szintű. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A főiskola minőségügyi tevékenységének első irányítási rendszere az EU-s 

ENQA/2005 ESG sztenderdjei alapján 2005-ben kezdte meg működését. A mi-

nőségfejlesztési tevékenységek eredményeképpen a főiskola 2010-ben Felsőok-

tatási Minőségi díj elismerésben részesült. 2012-re elkészült egy MSZ EN ISO 

9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer is, amelyet egy külső 

független cég évente auditál. A főiskolán belül a PSZK hozott létre elsőként ISO 

tanúsítványon alapuló rendszert. A Minőségirányítási Kézikönyv megfogalmazta 

az intézmény minőségpolitikáját, a minőséggel kapcsolatos küldetésnyilatkoza-

tát, továbbá létrejött a minőségügy főiskolai és kari szintű struktúrája, élén a Mi-

nőségirányítási és Értékelési Bizottsággal, valamint a Minőségügyi Irodával. Az 

éves minőségügyi tevékenység mérésére kidolgozták és bevezették az EFQM Ki-

válósági Modelljének megfelelő 9 kritériumot tartalmazó önértékelési rendszert.  

A módszertani alapozó modulokhoz kapcsolódó hallgatói tudásszint felmérés 

alapján a hallgatók egy részének a Módszertani Intézeti Tanszék által szervezett 

felzárkóztató kurzusokon van lehetőségük részt venni.  

Az oktatók alkalmazása, kinevezése az előírt kari követelményeknek és a kap-

csolódó jogszabályoknak megfelelően történik. A nemrég bevezetett oktatói 

önértékelési rendszer alapján pedig az oktatók szakmai és módszertani fejlő-

dése is biztosítottnak látszik.  

A kiemelt tantárgyak esetében a hallgatói körben kérdőíves felméréssel értéke-

lik a tananyagot és az előadások, szemináriumok színvonalát. A kérdőíves fel-

mérések, a kor szakmai elvárásai és a szakma tudományos eredményei figye-

lembe vételével a kötelezően előírt tankönyveket frissítik, és az oktatásmód-

szertan is rendszeresen fejlesztésre kerül. A vállalati kapcsolatoknak és a kü-

lönböző szakmai szervezetekkel való folyamatos együttműködésnek köszönhe-

tően a hallgatók gyakorlati helye biztosított.  

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT analízisben egyetlen szakspecifikus ügy kerül elő: a veszélyek kö-

zött megemlítik, hogy csökkenő érdeklődés figyelhető meg hazai és nemzetközi 
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viszonylatban is a számvitel karrier iránt. Valójában teljesen általános, a főis-

kolára és hazai felsőoktatási rendszerre vonatkozó részletek merülnek csak fel. 

A külső korlátok között megjelenő, állami finanszírozás, illetve annak hiánya 

vitathatatlanul az egyik legkomolyabb olyan tényező, amelyhez az elmúlt évek-

ben alkalmazkodni kellett, ugyanakkor a második pontban megfogalmazott „az 

országban legtöbb helyen engedélyezett üzleti alapszak (rengeteg versenytárs)” 

kifejezetten ösztönző, hiszen a verseny kikényszeríti, hogy az intézmény minő-

ségi szolgáltatást nyújtson. 

Az egyik legkomolyabb veszélyforrás az intézményi látogatás során is említésre 

került: a folyamatos publikációs elvárások versus magas oktatói leterheltség, 

aminek eredményeképpen az egyik irány értelemszerűen sérül. Az alapszakos 

oktatás során világos, hogy a cél egyrészt a munkaerőpiac számára olyan szak-

emberek képzése, akik alkalmasak beilleszkedni a vállalati környezetbe, ugyan-

akkor cél, hogy alkalmasak legyenek a mesterképzési szakon tanulmányaik foly-

tatására. A kutatási potenciál és ezek eredményessége jóval inkább a mestersza-

kon érezteti hatását, ahol már a hallgatók PhD képzésre való felkészítése a cél.  

A C-SWOT analízis nem reflektál az egyetemi/főiskolai tanárok utánpótlásá-

nak kérdésére, nem látható, hogy van-e megfelelő stratégia ennek biztosítására. 

Szintén nem említi veszélyként az önértékelés a nappali tagozatos hallgatók 

jelentős mértékű munkavállalását a tanulmányaik mellett, ami ugyan javíthatja 

a későbbi elhelyezkedési esélyeiket, de arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a 

képzés hatékonyságát ronthatja.  

A BGE PSZK pénzügy és számvitel alapszakja hazánk egyik legnépszerűbb 

ilyen szakja, hallgatók ezreit képezték az elmúlt években. A munkaerőpiaci 

visszajelzések és a látogatás tapasztalatai alapján a szak megfelelő színvonalon 

alkalmas feladatának ellátására. A szakon duális képzés indítását is tervezik. 

A GKZ esetén érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy van-e értelme ebben a 

formában fenntartani a kart, hiszen mind az oktatói, mind a hallgatói állomány 

tekintetében jelentősen elmarad nemcsak az anyaintézmény kvalitásaitól, de a 

hazai átlagtól is. A kar vezetése kifejezetten önállótlannak tűnt, ugyanakkor a 

BGE kontrollja kifejezetten gyengének.  

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A specializációfelelősök az általuk vezetett specializációk legalább egy 

tantárgyáért legyenek felelősek. 

2. A tantárgyfelelősök vegyenek részt az általuk gondozott tárgyak oktatásá-

ban Budapesten és lehetőleg Zalaegerszegen is. Ha a zalaegerszegi kép-

zésben nem tudnak részt venni, akkor az ott oktatók legalább 70%-ban 

rendelkezzenek tudományos fokozattal és releváns publikációkkal. 

3. Javasolt az oktatói állomány tudományos munkájának erősítése, oktatással 
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való leterheltségük csökkentése, de legalább az aránytalanságok megszün-

tetése. 

4. Az idegen nyelvű képzés oktatói a magas szintű nyelvtudás mellett rendel-

kezzenek szakmai végzettséggel és/vagy szakmai tudományos fokozattal. 

5. A jelentős hallgatói létszám kezelését, menedzselését, hatékonyabb kiszol-

gálását kellene erősíteni, ami az előző pontban megfogalmazott irányt is 

támogatná. 

6. Szükséges a lemorzsolódás csökkentése, különösen részidejű képzésben. 
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Debreceni Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

pénzügy és számvitel 

alapképzési szak 

Team Academy  

specializáció 

 

szakindítási MAB határozat: 

2005/6/X/2/146. 

2016/1/VII/5/3. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

Teljes idejű és részidejű (levelező) képzést folytatnak magyar nyelven. A kép-

zés tartalma, felépítése az elvárásoknak megfelelő. A képzés során érintett is-

meretkörök illeszkednek a KKK-ban meghatározott, kialakítandó kompetenci-

ákhoz. A szabadon választható Team Academy specializáció nem szigorúan a 

pénzügy és számvitel alapszakhoz kapcsolódik, egyébként érdekes kezdemé-

nyezés, a célja, hogy a hallgatók egy valódi vállalkozást hozzanak létre, majd 

ennek az üzemeltetésével valós élethelyzetben találkozhassanak a gazdasággal.  

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Bács Zoltán habilitált egyetemi docens, 21 éves oktatási, 16 éves 

vezetői tapasztalattal rendelkezik. Az MTMT-ben fellelhető adatok alapján 

összesen 5 folyóiratcikke jelent meg, ebből egy idegen nyelven. Tudományos 

közleményeinek száma 48, Hirsch indexe 2, független hivatkozásainak száma 

9. A Team Academy specializáció felelőse Csapó Zsolt. A szak oktatói gárdája 

a követelményeknek eleget tesz. A képzés tantárgyainak száma 42, az oktatás-

ban 54 oktató vesz részt, közülük 31 tantárgyfelelős. Minden oktatónak van 

tudományos fokozata. Az AT/AE/V arány 45/9/0, ami akkreditációs szempont-

ból megfelelő. Az oktatói állomány óraterhelése nem mutat túlzottan nagy szó-

ródást. Ugyanakkor sok oktató óraterhelése meghaladja a 12-öt, néhány esetben 

a 16-ot is, ami igen nagy szám.  

Tudományos háttér 

A képzéshez kapcsolódó kutatási műhely motorja a doktori iskola. Az oktatói 



pénzügy és számvitel 
alapképzés 

537 

állomány fiatal, dinamikus és a doktori iskola által meghatározott magas köve-

telmények teljesítése szempontjából motivált. Az egyes szakok mögött álló in-

tézetek kutatási szinergiáját nem lehet felfedezni, leszámítva a módszertani, 

statisztikai területet. E terület képviselői szívesen dolgoznak együtt a gazdál-

kodástudományi műhelyek bármelyikével, és az általuk elért eredmény nem-

zetközi szinten is elismerésre méltó. 

Az oktatók többsége az általa oktatott tárgyaknak megfelelő kutatási tevékeny-

séget végez, bár vitathatatlanul van a kutatási munkának némi agrárjellege. 

Összességében a publikációs, kutatási aktivitás megfelelő, a képzéshez azonban 

csak részben illeszkedik. 

Infrastrukturális feltételek 

Az infrastrukturális feltételek jók, az oktatástechnikai, számítástechnikai kapa-

citások megfelelőek. A kari integráció csak a közgazdasági könyvtár szempont-

jából okozott gondot. A gazdálkodástudományi kötetekkel való ellátottság 

megfelelő, az utóbbi években a friss irodalom beszerzése pénzügyi nehézsé-

gekbe ütközik. A könyvtári állomány kiegészül az elektronikus hozzáférésű 

szakirodalommal és tananyagokkal. Az általános és speciális adatbázisok a 

könyvtári laboratóriumokból vagy otthoni gépekről is elérhetők.  

A képzési létszám és kapacitás 

A vizsgált időszakban a teljes idejű képzésben a felvételi keretszám évente ma-

ximálisan 150 fő, a felvettek száma összesen 474 (141, 105, 103, 60, 65). A 

részidejű, levelező képzésben a képzési kapacitás maximálisan 80 fő, a felvet-

tek száma összesen 218 (68, 48, 54, 30, 18), erősen csökkenő tendenciát mutat.  

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszere 

A képzés során a tudásátadás struktúrája, módja megfelelő, a hazai gyakorlattal 

teljes mértékben harmonizál. Az előadás-gyakorlat arány az érintett diszciplí-

nák területén még épp elfogadható. Az órai foglalkozások mellett több szakmai 

tantárgy esetében elektronikus tananyagok is biztosítják a feldolgozásra kijelölt 

tananyag hatékony feldolgozását. A látogatott tanórák a követelményeket teljes 

mértékben kielégítették. A hallgatói visszajelezések alapján elmondható, hogy 

a csoportos és egyéni feladatok aránya elfogadható. Mindezek alapján a képzés 

a pénzügyi és számviteli szakma elvárásainak megfelelő kompetenciákat köz-

vetít a hallgatók felé. 

Értékelés és ellenőrzés 

A képzésben megjelenő 42 tantárgyból 30 zárul kollokviummal, 10 gyakorlati 

jeggyel. Ez némileg eltúlzott arány az alapszakon a vizsgával záruló tárgyak 
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javára. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy több esetben a vizsgára bocsátás 

feltételeként gyakorlati jellegű számonkérések is megjelennek. Minden hallga-

tónak szigorlatot kell tennie számvitel és elemzés, valamint pénzügy és adózás 

területéről. A szigorlati tételek átfogóak, és lefedik a szakhoz kapcsolódó leg-

fontosabb ismerethátteret. A szakmai gyakorlati helyek megfelelő mértékben 

állnak rendelkezésre, a gyakorlaton résztvevő hallgatók – a beszámolóik alap-

ján –valóban szakmai munkát végeznek. 

A szakdolgozati témaválasztások jók, a munkák kidolgozottak, a bírálatok ala-

posak, valóban szakmaiságot tükrözőek. A záróvizsga során a hallgatók szak-

mai műhely keretében adhatnak számot tudásukról. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A vizsgált időszakban a nappali képzésben kiadott diplomák száma összesen 

258 (47, 37, 48, 59, 67), a részidejű, levelező képzésben 47 (7, 12, 6, 12, 10). 

A nappali képzésen a felvett hallgatók mintegy fele szerzett diplomát, a végső 

lemorzsolódás jelentős mértékben a nyelvvizsga hiányára vezethető vissza. A 

levelező képzésen a lemorzsolódás sokkal nagyobb mértékű. A hallgatók nyelvi 

előképzettsége nem túl jó. A nyelvvizsga hiánya miatt ki nem adott diplomák 

száma 128 (14, 24, 32, 27, 31).  

Az alapszak egyik feladata, hogy felkészítse a hallgatókat a mesterszakra való 

továbblépésre. E tekintetben az intézmény jól láthatóan törekszik arra, hogy a 

tehetséges hallgatóknak valóban legyen esélyük a továbblépésre. A kar és a 

képzés hallgatói komoly energiát fektetnek a tudományos diákköri munkába. 

Az oktatók együtt dolgoznak a hallgatókkal, és próbálják inspirálni őket a mes-

terképzésben való részvételre. Az elmúlt hét évben 9 kari TDK-t szerveztek. A 

kar OTDK-n elért eredményei kiválóak. 

A végzett hallgatók jelentős része könnyedén el tud helyezkedni.  

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A pénzügy és számvitel alapszak a Gazdaságtudományi Kar gondozásában van, 

az oktatott tárgyak szinte mindegyike a karhoz kapcsolódik. A szak menedzse-

lése a Számviteli és Pénzügyi Intézet koordinálásban történik a szakfelelős és a 

szakreferens irányításával. A szak felelőse egyben az egyetem kancellárja, az 

intézet igazgatója és az egyik tanszék vezetője, így értelemszerűen a szak ma-

gas szinten képviselve van mind a kari, mind az egyetemi döntéshozatalban. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A Debreceni Egyetem karokra lebontott minőségbiztosítási rendszert működ-

tet. Az egyetem minőségbiztosítási rendszerének 2014-2015. évi fejlesztési irá-
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nyairól szóló dokumentuma leírja és megerősíti a kari szintű Minőségügyi Bi-

zottságok feladatait. A bizottság a beiskolázással, a tantárgyak meghirdetésé-

vel, a hallgatói értékelésekkel, az oktatók folyamatos értékelésével, az informá-

ciós folyamatokkal, a szabályzatokkal kiemelten foglalkozik. A visszajelzések 

kiértékelése és feldolgozása tanszékenként, illetve oktatónként is változhat. A 

hallgatók pozitív példaként értékelték, hogy van olyan tanszék, ahol kutatói es-

tet szerveznek és a diákokkal közösen értékelik ki a véleményeket. 

Kimondott cél, hogy kizárólag fokozattal rendelkező kollégák kerülhessenek 

be a kar oktatói állományába, ennek megfelelően ezt, mint bemeneti kritériumot 

alkalmazza a kar a jövőben. 

Az oktatók értékelése mind a szak vezetője részéről, mind a hallgatóság részé-

ről periodikusan megtörténik. A hallgatói visszajelzések papír alapon kerülnek 

feldolgozásra, az online kidolgozás indokolt. Sajnálatos, hogy a hallgatói mi-

nősítések eredményeként megszületett döntések nincsenek megfelelően vissza-

csatolva a hallgatók felé. 

Az intézmény szoros kapcsolatot ápol azokkal a gazdálkodó egységekkel, ahol 

a hallgatók a szakmai gyakorlatokat töltik, így értelemszerűen folyamatos visz-

szacsatolással rendelkezik a hallgatókkal szemben támasztott munkaerőpiaci 

igényekről, amelyekre próbálnak válaszolni az oktatás során. 

A szak részidős formájával kapcsolatos érdeklődés szűkülésére reagáló intéz-

ményi beavatkozás még nem történt. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT analízis nem szakspecifikus információkat tartalmaz, hanem álta-

lános, az intézmény szakjaira vonatkozik. Megjelenik a felsőoktatás finanszí-

rozásának jelenlegi rendszere, mint korlátozó tényező, de az önértékelésben 

egyetlen olyan pont sem szerepel, ami azt mutatná, hogy az intézmény bármi-

lyen lépést is tett volna e tényezőből adódó hatások enyhítése érdekében. 

A gyengeségek között említett tételek lényegében bármely felsőoktatási intéz-

mény anyagában lehetnének, pl. az idegen nyelvű képzés feltételei nem kidol-

gozottak; az oktatásban-kutatásban dolgozók alulfinanszírozottak; a kutatások 

stabilitása – pénzügyi források hiányában – nem kellően biztosit́ott; az oktatói 

előrehaladás nehézkes. A nagy oktatási leterheltség az egyetlen, ami az intéze-

ten múlik. Az oktatói állomány magas leterheltségét érdemes lenne elemezni, 

és erre vonatkozóan lépéseket tenni, akár egy-egy önmagában „veszteséges” 

képzés megszüntetésével, esetleg a tantervek módosításával, vagy akár az ok-

tatói állomány bővítésével. 
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Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A kutatóegyetemi besorolás követelményeivel összhangban stratégiát és 

intézkedési tervet kell kidolgozni a nemzetközi kutatási és publikációs 

tevékenység erősítésére. Javasolt az agrár-témákon túlmenően a képzés-

hez illő kutatások és publikációk számának növelése. 

2. A részidős képzésben résztvevő hallgatói létszám alacsony értéke kifeje-

zetten veszélyes. Érdemes lenne elgondolkodni azon, milyen lépéseket le-

het megtenni annak érdekében, hogy ez növekedjen. 

3. Indokolt a lemorzsolódás csökkentése érdekében intézkedési tervet ké-

szíteni. 

4. Javasolt a hallgatói visszajelzések online kidolgozása, a hallgatói minősí-

tések eredményeként megszületett döntések visszacsatolása. 

5. Ajánlott az új kar egységes arculatának megteremtése, logóval és egyéb 

arculati elemekkel magyarul és angolul egyaránt. Ez valószínűleg hozzá-

járulna az ismertségi szint javulásához a régión túl is, és növelhetné a hall-

gatói érdeklődést. 

6. Aktualizálják az egyetem honlapján az alapképzés specializációját, a spe-

cializációfelelős adatait. 
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IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

pénzügy és számvitel 

alapképzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2005/8/III/2/69. 

2016/1/VII/5/4. sz. MAB határozat 

NA (NEM AKKREDITÁLT) 

A MAB a képzést nem akkreditálja, 

mert az adott szakon az intézmény 

2015. január 1-től nem indít képzést. 

A MAB tudomásul veszi, hogy a ki-

futó képzésben a hallgatók diplomát 

szereznek. 
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Kaposvári Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

pénzügy és számvitel 

alapképzési szak 

vállalkozási; közpénzügyi; 

regionális 

specializációk 

 

 

szakindítási MAB határozat: 

2006/1/IX/1/3. 

2016/1/VII/5/5. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek való 

folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő 

(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka: 

 Az oktatói kreditterhelések, valamint egy oktató esetében a gondozott 

tantárgyak száma meghaladja a MAB által maximálisan elvárt szintet. 

 A szakmai gyakorlat rövidebb a KKK-ban előírtnál. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szakon a képzés nappali és részidejű (levelező) munkarendben folyik, ma-

gyar nyelven. A képzés 3 KKK-ban nem nevesített specializációt tartalmaz: 

vállalkozási, közpénzügyi, és regionális. 

A meghatározó ismeretkörökre vonatkozó előírások teljesülnek, így a közgaz-

daságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek 80-90 kredites előírása (83 

kredit), a társadalomtudományi ismeretek 10-20 kreditre vonatkozó javaslata 

(18 kredit), illetve a szakmai törzsanyag 70-90 kredites előírása is (70 kredit). 

A szabadon választható tárgyak minimum 9 kredites értéke éppen teljesül, a 

szakdolgozathoz rendelt kreditérték nincs a KKK-nak megfelelően. A gyakor-

lati ismeretek minimális 102 kreditértéke teljesül (a specializáció függvényében 

105-109 kredit). A szakmai gyakorlat 30 kreditet ér. Kiemelendő, hogy a tan-

terv két szigorlatot is tartalmaz (pénzügy, számvitel) 0 kredittel. A szakmai 

törzsanyag és a specializációk vonatkozásában a kötelezően választható tárgyak 
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hiánya kifogásolható. A tantárgystruktúra szétaprózódott jellegű, jellemzően 

alacsony a tantárgyak kreditértéke (2-4 kredit), magasabb (4-5) kreditértékű 

tárgyak a specializációkban vannak.  

A specializációkra vonatkozó 27 kredites minimumérték teljesül. A regionális 

specializáció nem illeszkedik a szak képzési profiljához (bár ezen a specializá-

ción még nincs hallgató az önértékelés szerint). A specializációk tantárgyai kö-

zül kettő mindhárom specializációban szerepel (pénzügyi számvitel, éves beszá-

moló összeállítása és elemzése), ezek viszont inkább tekinthetők a szakmai 

törzsanyag részeinek, a törzstárgyak közé történő átcsoportosításuk indokolt.  

A szakmai nyelvi képzés az 1-3. szemeszterben, illetve a kreditérték nélküli 

szaknyelvi előkészítő az 1. szemeszterben a szakmai nyelvi kompetenciák elsa-

játítását jól szolgálja. 

Az elmélet és a gyakorlat aránya megfelel az előírtaknak. A tananyagok és a 

szakirodalom korszerű, a szakmai törzstárgyak többsége saját, illetve BCE-s 

egyetemi-kari jegyzetekkel, tankönyvekkel támogatott. 

A levelező képzési forma tanterve megfelel a nappali tagozatos képzés szerke-

zeti arányainak és tartalmi követelményeinek, így a különböző képzési formák 

egyenértékűsége biztosítható. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Parádi-Dolgos Anett megfelelősége biztosított, PhD fokozatot 

gazdálkodás- és szervezéstudományokból szerzett, habilitált. Az alapképzett-

sége gazdasági agrármérnök. 3 szakmai törzstárgy és 2 specializációtárgy tan-

tárgyfelelőse is. A specializációfelelősök (Szabó-Szentgróti Gábor, Wickert 

Irén és Horváthné Kovács Bernadett) egyike okleveles közgazdász, a másik két 

specializáció felelőse agrármérnök, illetve agrármérnök tanár, PhD fokozatuk 

tudományterülete megfelelő, specializációjuk 1-1, illetve 3 tantárgyának fele-

lősei. Minden tantárgyfelelős rendelkezik tudományos fokozattal. A tantárgy-

felelősök szakmai kompetenciája vonatkozásában megjegyezendő, hogy a 30 

tantárgyfelelős közül 11 mérnöki alapvégzettséggel rendelkezik, bár jelentős 

részük tudományos fokozatát gazdálkodás- és szervezéstudományok területén 

szerezte. Minden tantárgyfelelős esetében a tantárgyfelelősség együtt jár az ok-

tatásban történő részvétellel. Az oktatók között szintén nagy arányban vannak 

agrártudományi végzettségűek, amit az egyetem főprofilja magyaráz, a tudo-

mányos fokozatuk és a kutatási területük, publikációik viszont kapcsolódnak a 

szakon oktatott tantárgyaikhoz. A képzésben részt vevő 47 oktatóból 36 minő-

sített (76%). Az AT/AE oktatókra vonatkozó minimum 3:1 arány teljesül (azzal 

a megjegyzéssel, hogy az összesítő táblázatban szereplő 3 fővel szemben 4 fő 

AE oktató van a szakon), a vendégoktatókra oktatókra vonatkozó legfeljebb 

20%-os arány szintén. A kredit- és óraterhelések magasak. A 30 tantárgyfele-

lősből 13-nak 25 kredit feletti a kreditterhelése, ami meghaladja a MAB által 
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elvárt max. 1/3-os arányt. Egy oktató a szak 9 tantárgyáért felel, ez szintén nem 

felel meg a MAB elvárásainak, egy AE oktató kreditterhelése pedig megha-

ladja a 15 kredites határértéket.  

Az oktatói kar életkor szerinti megoszlása megfelelő, arra viszont fel kell hívni 

a figyelmet, hogy a 4 egyetemi tanár közül hárman 65 év felettiek (ezt a C-

SWOT elemzésben, a gyengeségek között is említik). Az intézmény tájékozta-

tása szerint időközben a professzori kar 2 fővel bővült. 

Tudományos háttér 

A szakon folyó képzés tudományos háttere megfelelő. A szakfelelős, a szak 

alapozó-, törzs- és differenciált tárgyainak oktatói mind kellő számú és minő-

ségi – a szakhoz is kötődő – publikációs aktivitással rendelkeznek, emellett ku-

tatási projektek is kapcsolódnak a szakhoz. A kutatási témakörök a szak képzési 

profiljához szervesen illeszkednek, különösen az első témakör (alternatív fi-

nanszírozási stratégiák) vezethet hiánypótló jellegű kutatási eredményekhez. 

Infrastrukturális feltételek 

A szakot gondozó kar infrastruktúrája megfelel a képzés elvárásainak mind az 

oktatás, mind az oktatást kiszolgáló létesítmények, berendezések terén. A ter-

mek a szükséges technikai feltétellel ellátottak (projektor, számítógép). A szá-

mítástechnikai ellátottság megfelelő, minden oktató és adminisztrátor rendel-

kezik saját számítógéppel és a szükséges szoftverekkel. Kari könyvtár nincs, de 

az egyetemi könyvtárban, amely 2005-ben készült el, minden fontos szakmai 

anyag hozzáférhető a hallgatók és az oktatók számára. Az egyetem tagja az 

EISZ-nek, ezáltal biztosított minden jelentősebb adatbázishoz való hozzáférés, 

így a digitalizált dokumentumok rendelkezésre állnak. A karon működő jegy-

zetbolt forgalmi tapasztalatai tükrében megfelelő a hallgatók kari jegyzetekhez 

történő hozzáférési lehetősége, illetve egyéb szakkönyvek értékesítésével is 

foglalkozva biztosított a hallgatók megfelelő szakirodalommal történő ellátása. 

A szak speciális infrastruktúrájaként említhető az RLB szoftver. 

A képzési létszám és kapacitás 

A szak tervezett hallgatói létszáma nappali tagozaton 2009-ben 70 főről indult, 

amely szám 2013-ban 50-re csökkent. Levelezőn ez a szám 50 fő volt az első 

két évben, 2011-ben 60-ra nőtt, majd 2013-ban 45-re csökkent. A ténylegesen 

felvett hallgatók száma nappali (35, 47, 35, 17, 24) és levelező (36, 130, 81, 41, 

68) tagozaton egyaránt kiegyenlített. Az átlagos kapacitáskihasználtság nappali 

tagozaton 47,8%, levelezőn 78,4%. 

Kérdéses, hogy az alacsony hallgatói létszám mellett van-e létjogosultsága 3 

specializáció meghirdetésének. 
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2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az előadások, szemináriumok és gyakorlatok aránya megfelelő, az alapozó is-

meretek és a szakmai törzsanyag tárgyai esetében jelentős a gyakorlatok sze-

repe. Jellemző az önálló feladatmegoldás, a kiselőadás, illetve a házi dolgozat. 

Kiemelendő a számviteli és adózási tárgyak gyakorlatorientáltsága (adóbeval-

lások kitöltése, számítógépes könyvelés). A szakmai nyelvi képzés az 1-3. sze-

meszterben, illetve a kreditérték nélküli szaknyelvi előkészítő az 1. szemeszter-

ben a szakmai nyelvi kompetenciák elsajátítását jól szolgálja. A gyakorlati he-

lyek alaptevékenysége jól szolgálja a szakon elvárt ismeretek elsajátítását. 

Pozitívumként értékelhető a kar jelentős tananyagfejlesztési tevékenysége a 

2011-2014 közötti időszakban. A szak profiljához kapcsolódóan különösen a 

pénzügyi tananyagok fejlesztése (számviteli területen egy elektronikus tan-

könyv készült), a más egyetemekkel történő együttműködés a tananyagfejlesz-

tésben előremutató. 

A kar Erasmus aktivitása mind kifelé, mind befelé megfelelőnek tekinthető, az 

egyetemi kapcsolatok száma, földrajzi orientációja kellően diverzifikált, külö-

nösen erős az iszlám térség vonatkozásában történő kapcsolatépítés. 

Értékelés és ellenőrzés 

A gyakorlati jegyek és kollokviumok félévenkénti arányai megfelelnek a hazai 

gyakorlat átlagának, nem rónak jelentősebb terhet a hallgatóra. A képzés jel-

legzetessége a szigorlat, amely tartalmaz szintetizáló írásbeli és szóbeli felada-

tokat is. A számonkérésben kellően sok forma alkalmazására kerül sor, de a 

szóbeli vizsgák alkalmazása kevésbé gyakori. 

A szakmai gyakorlatok értékelése szabályzat alapján történik, a folyamat kifor-

rott jó gyakorlat. A szakmai gyakorlóhelyek többségét a kar biztosítja. A gya-

korlat időtartama 2 x 5,5 hét. A gyakorlat két szakasza között legfeljebb 2 hét 

telhet el, amely időszakban a diplomadolgozati konzultációkra és a szakdolgo-

zatok tanszéki védésére kerül sor. A szakmai gyakorlatot a hallgató konzulense 

és a külső gyakorlatvezető is értékeli. Pozitívumként értékelhető a szakmai gya-

korlat kettős értékelése, a belső és külső konzulensek együttműködésének meg-

valósítása, ugyanakkor a gyakorlat két részletben történő teljesítése igen külö-

nös megoldásnak tekinthető, így a gyakorlóhelyen töltött idő nem éri el a KKK 

szerinti féléves (14 hét) időkeretet. 

A szakdolgozati témaválasztás az 5. félévben történik az oktatói témajavaslatok 

alapján, de egyéni témát is hozhatnak a hallgatók, ez kifejezetten a levelező 

tagozatos hallgatóknál fordul elő. A szakdolgozati témaválasztásban alkalma-

zott rendszer megfelelő, különösen pozitívan értékelhető a 2 féléves szaksze-

mináriumi rendszer az 5. és 6. szemeszterben, ez megfelelő felkészítést jelent a 
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hallgatók számára a szakdolgozat elkészítéséhez. A szakdolgozatot a tanszéki 

védésen értékelik először, ekkor rögzítik véglegesen a dolgozat címét. 

A záróvizsgán a hallgatók a szakdolgozat megvédését követően egy-egy pénz-

ügyi és számviteli tételből vizsgáznak a minimum háromtagú bizottság előtt. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A felvettek száma nappali tagozaton a vizsgált időszakban összesen 158 fő, le-

velező tagozaton 206 fő. Diplomát 87-en kaptak eddig nappali tagozaton (-, 14. 

23, 26, 24), és 72-en levelezőn (-, 23, 9, 21, 19). Ez nappali tagozaton 55%-os, 

levelezőn 35%-os végzési arányt jelent. A nyelvvizsga hiánya miatt ki nem 

adott diplomák aránya az elmúlt évek tudatos intézkedései miatt a kezdeti 60%-

ról 22%-ra csökkent. 

A szakon a képzést elkezdők mintegy harmada nem tudja a mintatanterv sze-

rinti időkereten belül befejezni tanulmányait, túlfutóként vesz részt a képzés-

ben, és nagy a lemorzsolódásuk veszélye. 

A pénzügy mesterszakon való továbbtanulás lehetősége adott az intézményben, 

az alapszak tanterve a mesterszak bemeneti ismereteit jól biztosítja, ezáltal az 

egymásra épülés garantált. Az önálló kutatáshoz szükséges ismeretek átadása a 

kötelező tárgyként szereplő tanulás és kutatásmódszertan tantárgy keretei közt 

adott. A Karrier Ösztöndíj program megfelelő eszköz a hallgatók kutatási tevé-

kenység iránti igényének felkeltésében. 

A demonstrátori rendszerbe történő bekapcsolódás is biztosított a hallgatók szá-

mára; a kar keretei között működő Baka József Szakkollégium tevékenysége és 

a sikeres TDK és OTDK aktivitás is támogatja a tehetséggondozást. 

A végzettek munkaerőpiaci megfelelése jó színvonalú, a szükséges kompeten-

ciákkal az elvárási szint felett rendelkeznek. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakot a Gazdaságtudományi Kar gondozza. A szak jól beágyazott a kar és 

az egyetem működési és döntéshozatali folyamataiba, ennek megfelelően az 

érdekérvényesítő képessége is komoly mértékben biztosított. A szakfelelős és 

a specializációfelelősök magas színvonalon biztosítják a képzésnek nemcsak a 

tartalmi, hanem a szervezési folyamatainak rendezettségét is, együttműködve a 

kari vezetéssel. 

Megfelelő gyakorisággal kerül Kari Tanács elé a kar oktatási stratégiájának 

megvitatása, oktatási eredményességének értékelése (képzési portfólió átalakí-

tására vonatkozó igény, nappali-levelező képzésben résztvevők aránya stb.). 
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Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A minőségbiztosítási feladatok közül a dolgozói elégedettségmérést, valamint 

az oktatók hallgatói véleményezését kari szinten, a minőségirányítási célok 

megfogalmazását, a működési rend aktualizálását, a képzési tervek értékelését 

és az oktatók véleményezését tanszékenként végzik. 

Az oktatói bemenet minőségirányítása szabályozottnak értékelhető, a belépő 

oktatóknál a belső/külső arány vonatkozásában jelentős mértékben támaszkod-

nak saját hallgatóik kinevelésére, előléptetésekre. A külső forrásokra történő 

támaszkodás az egyetemi tanárok utánpótlása szempontjából jellemző, ott biz-

tosíthat megfelelő megoldást. Az oktatói elégedettségmérés eredményeinek 

legkritikusabb pontja évről évre az ösztönzési rendszer. Ennek javítása érdeké-

ben a kar vezetése nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a kimagasló munkát végző 

oktatók az egyetemen folyó pályázati projektekben végzett munkával juthassa-

nak kereset kiegészítéshez. 

Az OMHV kérdőívek kitöltésében a korábbi évek tapasztalata alapján számos 

változtatást kellett végrehajtaniuk: visszatértek a papír alapú felméréshez. A 

szak oktatóinak minősítése jó. 

A lemorzsolódás kezelésére a 2013/2014-es tanévtől bevezették az évfolyam 

felelősi rendszert. Az évfolyamfelelős oktatók a tanévek elején intenzívebben 

tartják a kapcsolatot a hallgatókkal, az egész tanév során fogadóórákon állnak 

rendelkezésükre, figyelve az esetleges kedvezőtlen tendenciákat.  

A Diplomás Pályakövetési Rendszer jól kiépített. A szakon végzettek elhelyez-

kedési aránya a régiós versenytársakkal azonos szinten mozog, jelentős a régió, 

illetve kifejezetten a megye munkaerőpiaci igényeinek kielégítésében való sze-

repvállalás. Az arány javítására gyakornoki ösztöndíjprogramot hirdettek, ke-

resik az együttműködési lehetőségeket vállalati ösztöndíjrendszerekkel is.  

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT elemzés korlátjaiként a törvényi szabályozás változásaiból eredez-

tethető kiszámíthatatlanság és a finanszírozás kérdésköre van feltüntetve. Ezt 

egészíti ki a régió viszonylagos fejletlensége, valamint a felsőoktatási régióban 

meglévő konkurencia. Erősségként emelik ki többek között az oktatók minősí-

tettségét, az intézmény infrastruktúráját, valamint a gyakorlati helyek bővülő bá-

zisát. Gyengeségnek az oktatók korösszetételét és létszámcsökkenését, nyelvtu-

dását, a középiskolákkal való kapcsolattartás gyengeségét tartják. Lehetőséget 

látnak a tudományos utánpótlás nevelés fejlesztésében, a távoktatásban, az oktatók 

nyelvtudásának fejlesztésében, illetve a középiskolákkal való szorosabb kapcsolat-

tartásban. Tervezik a duális képzés bevezetését. Veszélynek tekintik a finanszírozás 

bizonytalanságát, a hallgatók elvándorlását és a hallgatói létszám csökkenését. 
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A kereskedelem és marketing alapszak tantárgyainak mintegy felével való azo-

nosság a képzés racionalizálásához jelentősen hozzájárul, alacsonyabb létszám 

esetén is gazdaságossá teszi. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Szükséges az oktatói kredit- és óraterhelések csökkentése, valamint a sze-

mélyi feltételek MAB szempontoknak megfelelő módosítása. 

2. Megfontolandó a specializációk rendszerének felülvizsgálata, a szak kép-

zési profiljához nehezen illeszthető regionális specializáció megszünte-

tése, illetve a csökkenő hallgatói létszámhoz igazodó választási lehetőség 

biztosítása. 

3. Szükséges a három specializáció közös tárgyainak (2 db) törzstárgyak 

közé emelése. 

4. Biztosítani kell, hogy a szakmai gyakorlat ideje megfeleljen a KKK-nak 

(1 félév).  

5. Törekedni kell a hallgatói létszámok növelésére, hogy a képzés hatékony-

sága biztosított legyen. 
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Károly Róbert Főiskola AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

pénzügy és számvitel 

alapképzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2005/6/X/2/100. 

távoktatásos képzés nem támogató  

MAB határozata: 2005/9/V/2/2. 

2016/1/VII/5/6. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű, továbbá távoktatásos 

képzésre, 

 a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. december 31-ig 

történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szakon a képzés nappali és részidejű (levelező) és távoktatásos munkarend-

ben folyik, magyar nyelven. A képzés nem tartalmaz specializációt. 

A tanterv, az előírt tanulmányi területek, ismeretkörök, az elmélet és a gyakor-

lat aránya megfelelő, összhangban van a KKK előírásaival, valamint a MAB 

vonatkozó akkreditációs elvárásaival. A számviteli ismeretkörök oktatása vi-

szonylag későn kezdődik (3. félév), így az 5. illetve 6. félévben egyidejűleg 

több számviteli tárgyat is oktatnak. A pénzügyi számvitel II. és a nemzetközi 

számviteli rendszerek azonos félévben jelennek meg a tantervben, hasonlóan a 

vezetői számvitel, a kontrolling és a vállalati információs rendszerek. A straté-

gia és üzleti tervezés tárgy időben megelőzi a pénzügyi számvitel II. és a vezetői 

számvitel tárgyakat. Az ismeretkörök megfelelő egymásra épülése így nem biz-

tosított. Javasoljuk a tantervi hálón a fent nevezett, valamint általában a szám-

viteli tantárgyak elhelyezésének átgondolását.  

A levelező tagozaton 8 féléves a képzés. Ebben a képzési formában a tantárgyak 

egymásra épülése jobb, mint a nappali tagozaton.  

A távoktatásos képzésre 2006 óta nem vettek fel hallgatót. A képzésben még 

bent lévő hallgatók időben és helyileg a levelező tagozat hallgatóival együtt 

vesznek részt az oktatási folyamatban, azonos e-learning és egyéb tananyagok 

segítségével, azonos módszerek alkalmazásával sajátítják el a szükséges isme-

reteket. Miután a levelező és a távoktatásos képzés nem válik el egymástól, 

javasolt ennek egy képzésként történő megjelenítése. 

A tananyagok – amelyek között saját kiadású, illetve távoktatásos kiadványok 
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is megjelennek – színvonala és korszerűsége megfelelő. Jelentős a távoktatásos 

rendszerben elérhető tananyagok – nemcsak ppt-k – mennyisége. A tananya-

gokban megjelennek a pályázati rendszerben fejlesztett saját anyagok is. 

A gyakorlati képzést segítik különféle szoftverekkel jól felszerelt oktatási ka-

binetek. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős (Baranyi Aranka) megfelel a szakfelelősökkel szemben támasz-

tott szakmai és tudományos feltételeknek. A képzés további személyi feltételei 

a formai követelményeknek megfelelnek. Minden tantárgyfelelős rendelkezik 

tudományos fokozattal. A tantárgyfelelősség minden esetben együtt jár az ok-

tatásban történő részvétellel. A szakmai törzstárgyakat jegyző oktatók között 

olyanok is vannak, akik a tudományos fokozatszerzésük során nem vagy nem 

teljes mértékben a szakhoz szorosan kötődő területeken írták disszertációjukat. 

A képzésben részt vevő 29 oktatóból 20 minősített (69%). Az AT/AE oktatókra 

vonatkozó minimum 3:1 arány teljesül, a vendégoktatókra oktatókra vonatkozó 

legfeljebb 20%-os arány szintén. A kredit- és óraterhelések megfelelőek. 

Tudományos háttér 

A szakhoz kötődő oktatók kihasználják azokat a szakmai, kutatási lehetősége-

ket, amelyekhez a főiskola révén hozzájutnak. Ezek magukban foglalnak regi-

onálisan értelmezhető, de azon túlmutató kutatásokat is. 

Egyes tantárgyakat jegyző oktatók publikációinak egy része – különösen a ko-

rábbi éveket tekintve – nem pénzügyi, illetve számviteli kérdéseket vizsgál, ha-

nem eredeti – nem gazdaságtudományi – képzettségüknek megfelelő témával 

foglalkozik. A publikációk zöme konferenciák tanulmánykötetében jelenik meg.  

A szakon a szaktárgyakat oktatók nagy része fiatal oktatónak, kutatónak tekint-

hető. Javasolt, hogy növeljék a publikációs aktivitásukat a szaktárgyaikhoz kö-

tődő hazai és nemzetközi területeken tudományosan minősített lapokban. 

Infrastrukturális feltételek 

A 20 és 300 fős szemináriumi és előadótermek korszerűen felszereltek, minden 

terem légkondicionált, beépített számítógépes prezentációs rendszerrel és pro-

jektorral, internet elérési lehetőséggel. Bútorzatuk kényelmes és korszerű. Egy-

idejűleg 2800 főt tudnak leültetni, ami nagyságrendileg megegyezik az összes 

KRF-es hallgató számával.  

Példaértékű a laboratóriumok, gyakorlati képzőhelyek számítógépes felszerelt-

sége, modern oktatástechnikai eszközökkel való ellátottsága. 19 számítógépes 

szaktanteremben 546 hallgatói számítógépes munkahely van kialakítva. Ehhez 

jön még a korszerű könyvtárban 47 számítógép.  

A könyvtár állománya folyamatosan gyarapszik, jelenleg 38.000 kötetes 
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könyvtárállomány és közel 100 féle magyar és idegen nyelvű folyóirat áll ren-

delkezésre. A saját oktatási segédletek nagy része elektronikus úton is elérhető. 

Az oktatási szolgáltatások informatikai oldalról is jól támogatottak. 

A képzési létszám és kapacitás 

A szak tervezett hallgatói létszáma nappali tagozaton 50 fő, részidejű képzés-

ben (levelező, távoktatás) 100 fő évente. A ténylegesen felvett hallgatók száma 

nappali (36, 24, 14, 26, 15) és levelező (82, 59, 67, 40, 23) tagozaton egyaránt 

csökkenő tendenciát mutat. Az átlagos kapacitáskihasználtság nappali tagoza-

ton 46%, levelezőn 54,2%. 

A 2014. októberi állapot szerint a szakon – az összes évfolyamot figyelembe 

véve – nappali tagozaton 53 fő (ebből 2 fő államilag finanszírozott), levelező 

tagozaton 92 fő (ebből 17 fő államilag finanszírozott), távoktatásban 80 fő vesz 

részt a képzésben. A nappali tagozaton az 1. évfolyamon 2, a második évfolya-

mon 15, a 3. évfolyamon szintén 15, a 4. évfolyamon 21 hallgató tanul. Leve-

lező tagozaton az 1. évfolyamon 22, a 2. évfolyamon 17, a 3. évfolyamon 16, a 

4. évfolyamon 37 hallgató tanul. Távoktatásban az 1. évfolyamon 13, a 2. év-

folyamon 15, a 3. évfolyamon 20, a 4. évfolyamon 32 hallgató tanul.  

Látható, hogy az intézmény közel sem tudja hallgatókkal feltölteni a szakot. A 

képzési és a kimeneti létszám is folyamatosan, gyorsuló ütemben csökken. Az 

infrastruktúra kihasználtsága ebből következően alacsony mértékű. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az előadások, szemináriumok, gyakorlatok aránya a szak szakmai kívánalma-

inak megfelelő. A tantárgyakhoz kapcsolódó gyakorlatokon egyéni és csopor-

tos feladatmegoldásokra kerül sor. Egyéni feladat beadását, illetve prezentációt 

néhány tárgy külön is megkövetel. Az alacsony létszám lehetővé teszi a hallga-

tókkal történő személyes konzultációkat is. Minden oktató tart fogadóórát. 

Az intézménybe belépő hallgatók nyelvtudása általában gyenge. Külföldi – ide-

gen nyelvű – folyóiratok, szakkönyvek, első sorban külföldi, idegen nyelvű tan-

könyvek olvasása segítené a szaknyelv elsajátíttatását. Ennek konzekvens elvá-

rása és számonkérése az egyes szakmai tárgyakban a tanultak idegen nyelven 

való elsajátítását és a legújabb ismeretek megszerzését is segítené. 

Értékelés és ellenőrzés 

A szóbeli számonkérés aránya magas, jelentősen meghaladja a felsőoktatásban 

szokásos mértéket. A tantárgyak zöménél a számonkérés két évközi zárthelyi 

dolgozat alapján történik. A kollokviumos tárgyaknál ezen kívül – kevés kivé-

tellel – szóbeli vizsga a követelmény, melyhez előzetesen témaköröket adnak 

ki. Így írásbeli vizsga ritkán fordul elő. 
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A szakmai gyakorlat ellenőrzésére a hallgató által beadott, a szakmai gyakor-

latról szóló napló és a szakmai gyakorlatról készült – a fogadó intézmény által 

kiállított – igazolás alapján kerül sor. Az igazolás a szakmai gyakorlatot telje-

sítő hallgató egyéni teljesítményértékelését is tartalmazza. 

A szakon meghirdetésre kerülő szakdolgozati témák listája 38 témakört tartal-

maz, melyből 10 számviteli téma, 2-3 kontrolling téma. A szakdolgozati témá-

kat központilag írják ki. Lehetőség van a hallgatók által hozott témák kiírására 

is, de ennek engedélyeztetési eljárása bonyolult, többlépcsős eljárás. Az elké-

szült számviteli szakdolgozatok zömmel csak beszámoló elemzésével foglal-

koznak. Szélesíteni kellene a számviteli témák sorát.  

A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és szóbeli vizsgából áll. A záró-

vizsga-bizottság egy tagja minden esetben külsős, gyakorlati szakember, akinek 

a véleményét feltüntetik a bizottsági jegyzőkönyvben. A jegyzőkönyvek meg-

állapításait rendszeresen értékeli és a képzések fejlesztése során felhasználja a 

főiskola. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A felvettek száma nappali tagozaton a vizsgált időszakban összesen 115 fő, le-

velezőn és távoktatáson 271 fő. Diplomát ebben az öt évben 117-en kaptak nap-

pali tagozaton (28, 30, 19, 22, 18), és 73-an levelezőn és távoktatáson összesen 

(10, 11, 15, 21, 16). 

Az utóbbi években megváltozott felvételi, finanszírozási és nem utolsó sorban 

demográfiai körülmények következtében öt év alatt negyedére-harmadára 

csökkenő jelentkezési, illetve felvett létszámot természetes időeltolódással kö-

vette a kiadott diplomák számának csökkenése is. Az adott évfolyamokon be-

lüli lemorzsolódás a szakon (nappali 3-7%, levelező 6-14%, távoktatás 10-

18%) nem tér el jelentősen az országos gyakorlattól. A távoktatásra vonatkozó 

adat értékelésénél figyelembe kell venni azt is, hogy sok hallgató van még a 

rendszerben, akik a mintatantervhez képest jelentősen hosszabb ideig folytatják 

a tanulmányaikat. Külön problémát jelent – hasonlóan az országos tendenciá-

hoz – a nyelvvizsga hiányában diplomájukat át nem vevő végzettek magas ará-

nya, amely az elmúlt években 62% és 81% között mozgott, annak ellenére, 

hogy történtek lépések a nyelvismereti követelmények teljesítésének elősegí-

tése érdekében. 

A tudományos diákköri konferenciákon elért eredmények arányban állnak az 

intézmény és a szak adottságaival és körülményeivel. Általában véve több – 

elsősorban helyi – kezdeményezés eredőjeként próbálják a hallgatókat bevonni 

a tudományos munkába. A szak profiljához kötődő országos tanulmányi verse-

nyeken a szak igyekszik hallgatókkal képviseltetni magát. Az eredmények ha-

sonlóan alakulnak, mint a tudományos diákköri tevékenységnél. 
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3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakot az Üzleti Tudományok Intézete gondozza. Az intézeti oktatók együtt-

működése, valamint az intézményen belüli szervezeti egységek kapcsolata sza-

bályozott.  

A szakfelelős szakmai hatáskörére, illetve feladataira vonatkozó szabályokat a 

Szervezeti és Működési Rend 52-53. paragrafusában rögzítették. Ezek megfe-

lelő keretet nyújtanak a szakfelelősnek a szakmai feladatai ellátása során. A 

szakfelelős komoly támogatásra számíthat a szakon oktató rektortól is. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A MAB a szakindításról hozott határozatában támogatta a pénzügy és számvitel 

alapképzési szak indítását, de a felsorolt szakirányok (adóigazgatási; államház-

tartási; jövedéki és vámigazgatási; hitelintézeti; számviteli) számát túlzottnak 

ítélte. Ezért az intézmény a szakirányok számát először csökkentette, majd a 

2011/2012-es tanévtől kezdődően szakirányokat nem indított. Ez a lépés a realitá-

sokhoz igazodott, amit az elmúlt évek csökkenő felvételi létszáma vissza is igazolt. 

A minőségbiztosítási tevékenység folyamatait és elemeit az intézmény megfe-

lelően szabályozza és kommunikálja. A bemeneti oldalon a más – elsősorban 

agrárgazdasági – területről érkezők gazdaságtudományi szakirányú felkészí-

tése és a tudományos minősítés megszerzésére történő késztetése jellemezte az 

elmúlt időszakban az oktatói kör kialakításának folyamatát. A minőségbiztosí-

tási tevékenység is ennek a helyzetnek elfogadásával működik. Ennek pozitív 

vonása, hogy az intézményben az oktatók szakmai, módszertani fejlődési lehe-

tőségei adottak, és lehetőség van a frissen megszerzett tudományos eredmények 

beépítésére a tananyagba. Az oktatói korfa önmagában megfelelőnek, jónak 

ítélhető, figyelemmel a fiatal kollégákra. 

Az oktatási-tanulási folyamatban, illetve a képzési kimeneteknél veszélyt jelent-

het az alacsony beiskolázási létszám, amely ugyan megteremti a lehetőséget az 

egyénekkel történő fokozottabb foglalkozásra, de adott helyzetekben a követel-

mények csökkenésének irányába is hathat. A szak vezetése ezt (is) felismerve a 

gyakorlatiasabb képzéshez kötődő oktatási módszereket is előnyben részesíti. Az 

ismereteknek a gyakorlatban történő hatékonyabb elsajátíttatását szolgálja a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatallal történő hosszú távú együttműködés a szakmai 

gyakorlatoknál, illetve a záróvizsga-dolgozatok témájának kiválasztásakor. 

A végzettek pályakövetése szervezett formában, a felsőoktatásban alkalmazott 

gyakorlatnak megfelelően történik. A szakon bemutatott eredmények nem je-

leznek lényeges eltérést az ismert országos – összesített, átlagolt – adatoktól. 

2013-ban a DPR kérdőívet kitöltő pénzügy és számvitel alapszakon végzettek 

között nem volt munkanélküli. Jellemző beosztás a diplomás alkalmazott és 
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középvezető, munkakör tekintetében pénzügyi, számviteli középvezető, gazda-

sági vezető, könyvelő. A szak vezetése és a szak volt hallgatói is pozitívan lát-

ják a helyzetet, szerintük ezzel a végzettséggel el lehet helyezkedni. 

Az intézmény, illetve a szak vezetése tisztában van a beiskolázási, valamint az 

ebből következően nagymértékben behatárolt kimeneti helyzettel, és próbálja ke-

zelni a kérdést. Részben a felsőoktatási szakképzésben látnak túlélési lehetőséget, 

de fokozni szándékoznak az alapképzésre irányuló beiskolázási tevékenységet is. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

Az önértékelésből kitűnik, hogy a főiskola, illetve a szak vezetése alapvetően 

helyesen látja és értékeli a kialakult helyzetet, az ezzel összefüggésben megfo-

galmazott stratégiai feladatok esetében azonban már tetten érhetők a csak álta-

lánosságokat tartalmazó, adott esetekben vitatható elképzelések. 

A külső feltételek, korlátok felsorolása jól tükrözi a hazai felsőoktatási, vala-

mint az adott régióra vonatkozó aktuális állapotokat. A képzés, képzési infra-

struktúra esetében a lehetőségek megítélésénél nem feltétlenül lehet egyetérteni 

azzal, hogy a középiskolák és munkaerőpiaci szereplők, valamint a hazai és 

külföldi felsőoktatási intézmények növekvő kooperációs igénye, esetleges kö-

zös képzések megfelelő mértékű és valós beiskolázást növelő lehetőségeket je-

lentenek. A stratégiai feladatok között a kis létszámú kurzusokban történő dif-

ferenciált foglalkozás, a tehetséggondozás, a mentorálas erősítése jó irányba 

mutató törekvés, a többi megfogalmazás inkább általánosságokra utal. 

A szak humán erőforrásra vonatkozó elemzése jól mutat rá a szak – és az intéz-

mény – jelenlegi adottságaira és a várható környezeti változásokra is. Jól mutatja 

be, hogy a magas tudományos minősítettség mellett szélesíteni szükséges a szak-

mai bázist. Helyes stratégiai feladatként jelöli meg – többek között – a komplex 

és kiegyensúlyozott oktatói teljesítményértékelési rendszer kialakítását, valamint 

az oktatók ösztönzését, hogy idegen nyelvi készségeiket fejlesszék. 

A szak minőségi színvonalát növelő kutatás, innováció, valamint a kapcsolódó 

stratégiai feladatok kijelölésénél a szak, illetve az intézmény magasra teszi a mér-

cét, nemzetközi szinten is releváns pályázati, kutatási és publikációs eredménye-

ket céloz meg. Elismerve ezeknek a céloknak jelentőségét, az adott helyzetben, 

rövidebb távon is megvalósítható, először a szak hazai területen való megítélését 

javító célkitűzések és intézkedések megfogalmazása lenne indokolt. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Javasolt a távoktatásos és a levelező képzés egy képzésként történő meg-

jelenítése, valamint a távoktatásos rendszerben regisztrált hallgatók státu-

szának rendezésére irányuló koncepció kidolgozása. 
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2. Szükséges a szakmaiság erősítése a szakon, az oktatók publikációinak 

ebbe az irányban történő bővítése. 

3. Célszerű az oktatói minőségértékelés fejlesztése, hallgatói vélemények 

visszacsatolása. 

4. Javasolt a szak egyedi, önálló, más intézményektől eltérő jellegét létre-

hozó, bemutató, majd erősítő szakmai elképzelések kidolgozása. 

5. A nyelvismeret fejlesztését hallgatói és oktatói körben is lehetővé tevő 

program kidolgozása és megvalósítása fontos feladat. 

6. Javasolt a tantervi hálón általában a számviteli tantárgyak, valamint a stra-

tégia és üzleti tervezés, a vezetői számvitel, a kontrolling, a vállalati infor-

mációs rendszerek tárgyak elhelyezésének átgondolása. 

7. Ajánlott a szakdolgozati témák között a számviteli témák sorát szélesíteni. 
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Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

pénzügy és számvitel 

alapképzési szak 

pénzügy, számvitel  

specializációk 

 

szakindítási MAB határozat: 

2005/6/X/2/143. 

2016/1/VII/5/7. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Miskolci Egyetemen a pénzügy és számvitel alapszakon magyar nyelvű teljes 

idejű nappali, és részidejű, levelező képzés folyik. A tanterv megfelel a képzési 

és a kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek. Az 

alapképzésben szükséges és elvárt ismeretek mellett az intézményi sajátossá-

gok is megjelennek a tantervben azáltal, hogy az egyes ismeretkörök nagyobb 

hangsúlyt kapnak, illetve új vagy más ismeretek is gazdagítják azt (pl. a non-

profit számvitel, az erőforráskontrolling és a pénzügyi közvetítők számvitele). 

A külső és belső számvitel, kontrolling (pénzügyi és vezetői számvitel, tervezés, 

kontrolling) aránya nagyon kiegyenlített. A pénzügyi és számviteli ismeretek 

megfelelően párosulnak a vállalat működését és irányítását segítőkkel (terve-

zés, kontrolling, döntéselőkészítés), ami önmagában is értékessé teszi ezt a tan-

tervet, mert megmutatja a speciális területek – a számvitel és a pénzügy – helyét 

egy egységes vállalati rendszerben. 

A tantárgyak elhelyezkedése a tantervi hálón időben és térben is megfelelő. Az 

egyes tárgyak egymásra épülése logikus. A normál tanterv a szükséges meg-

előző ismeretek meglétére épít. Mindez igaz az alapozó, a szakmai és a specia-

lizációs ismeretekre is. Az elméleti és gyakorlati órák aránya megfelel az adott 

tantárgyak jellegének, és hozzájárul az ott megkívánt kompetenciák elsajátítta-

tásához. A tanterv szerkezete arányos, a kimenetet tekintve összekapcsolódó, 

szükséges, korszerű ismereteket tartalmaz. Megalapozza a magasabb szintű el-

méleti és gyakorlati ismeretek megszerzését, ugyanakkor megfelel a gyorsan 

változó napi igényeknek is, lehetővé téve az alapképzés befejezése után az 

azonnali munkába állást. Felkészít a mesterképzésre való belépésre. 
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Személyi feltételek 

A személyi feltételek kifejezetten jók a szakon. Az oktatást megfelelően képzett 

szakemberek végzik. Az oktatási terhelések azonban magasak. 

A szakfelelős, egyben a számvitel specializáció felelőse Pál Tibor okleveles 

közgazdász. Mind a tudományos, mind pedig az egyéb szakmai és közéleti te-

vékenysége – könyvvizsgálói kamarai tisztsége, számviteli bizottsági tagságai, 

egyéb országos bizottsági tagságai – a számvitelhez, annak szabályozásához, 

irányításához és az oktatáshoz kötődik. Harminc éve oktat az egyetemen, közel 

két évtizede vezető beosztásban. A pénzügy specializáció felelőse, Bozsik Sán-

dor is eleget tesz minden elvárásnak. Több tantárgy felelőse, heti átlagos óra-

terhelése igen magas, 16 óra. 

A képzés 46 tantárgyát 54 oktató oktatja, köztük 25 egyetemi docens és 3 egye-

temi tanár. A vezető oktatók 70%-ának heti 12 óra feletti a heti átlagos órater-

helése. A képzésbe bevont tanársegédek közel 60%-ának az óraterhelése szin-

tén 12 óra hetente vagy több. A 25 tantárgyfelelős 64%-a 13 vagy afeletti óra-

terhelés mellett dolgozik, 12 oktató pedig 26-35 kredit felelőse (ez az arány 

nem megy túl a MAB maximális elvárásán, ami szerint az 53 AT oktató legfel-

jebb 1/3-ának lehet 25-nél több intézményi kreditterhelése.) A magas oktatón-

kénti óra- és kreditterhelés – a szakfelelős szóbeli tájékoztatása szerint – átme-

neti. Ha a PhD-képzésekben résztvevő fiatal munkatársak megszerzik a PhD 

fokozatot, akkor a terhelés és a tantárgyfelelősség is megoszlik majd. 

A tantárgyak oktatóinak mindegyike rendelkezik a tantárgy oktatásához szük-

séges szakirányú végzettséggel is. A teljes oktatói állomány 75%-ának közgaz-

dasági végzettsége van, ezen belül 10% alatt van azoknak a száma, akik má-

soddiplomaként szerezték meg a közgazdasági végzettségüket. 

A szakon oktató 54 főből 53 fő főállású. AZ átlagéletkor 39 év, a vezető okta-

tóké 44 év, de az oktatók fele 30 és 40 év közötti. A vezető oktatók szakmai 

tapasztalata közel két évtizedes. A szakért felelős Üzleti Információgazdálko-

dási és Módszertani Intézet oktatói folyamatosan vesznek részt szakmai to-

vábbképzéseken hallgatóként és előadóként is. Egymás után szerzik meg az ok-

leveles könyvvizsgálói és adószakértői képesítést, és vesznek részt e képzések 

szakkönyveinek megírásában és összeállításában. 

Az oktatói kör alkalmanként jelentősen bővül az intézet szakmai kapcsolatrend-

szeréből fakadóan (Könyvvizsgálói Kamara, NAV, Állami Számvevőszék, 

Központi Statisztikai Hivatal, nemzetközi könyvvizsgáló cégek, bankok, bizto-

sítóintézetek). A meghívott előadók a tananyag és az oktatás fejlesztésében is 

részt vesznek, szervezetüknél szakmai gyakorlatokhoz helyet biztosítanak. 

Tudományos háttér 

A kar intézetei és intézeti tanszékei három kutatási központban, 13 műhelyben 
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folytatnak kutatási tevékenységet. E kereteken belül a szakot gondozó intézet a 

szak tantárgyi struktúrájához is igazodva elsősorban a vállalkozások finanszí-

rozási környezetével, a vállalati számviteli információs rendszerek elméleti és 

gyakorlati kérdéseivel, a gazdasági és társadalmi környezetből származó infor-

mációszerzés és feldolgozás témájával foglalkozik. A kutatásokba bevonják a 

hallgatókat is. 

Az intézeti kutatásokban résztvevő oktatók több mint húsz könyv, jelentős 

számú szakcikk, jegyzet és példatár megírásában vettek részt. Az intézet mun-

katársai a doktori képzésben is aktívak, tudományos és szakmai kapcsolatokat 

tartanak fent a partneregyetemekkel és más intézményekkel, könyvvizsgáló tár-

saságokkal, szakmai szervezetekkel. 

Infrastrukturális feltételek 

A tantermi ellátottság a folyó felújítások ellenére is megfelelő. Az előadóter-

mek oktatástechnikai eszközökkel felszereltek. A kisebb termeket igény szerint 

látják el oktatástechnikai eszközökkel. A számítástechnikai laboratóriumok 54 

munkaállomással rendelkeznek. Különféle számviteli, statisztikai, könyvvizs-

gálói szoftverrel felszereltek. A két SAP labor 30, illetve 27 főt tud egyszerre 

kiszolgálni (a MAB látogatás idején még felújítás alatt álltak). A taniroda szá-

mítógépein elérhetők a különféle szakmai szoftverek és a számviteli, adózási 

online folyóiratok. 

A központi könyvtár 400 férőhelyes. Emellett 2013 óta kari könyvtár is műkö-

dik, ami 6 intézeti könyvtár összevonásával alakult. Ez pozitív, de ma, a számí-

tógépes nyilvántartás, rendelés stb. korában kérdéses, hogy racionális-e külön 

kari, a központi könyvtárhoz képest kissé szegényesnek tűnő könyvtár fenntar-

tása, ami – az elhúzódó felújítás miatt – valójában nem is működik, egyelőre az 

állomány több helyen érhető el. A központi könyvtáron keresztül elérhetőek 

nemzetközi adatbázisok, de ezek hallgatói felhasználása még korlátozott. 

Az oktatók munkafeltételei az átmenetileg zajló felújítás ellenére is jók. 

A képzési létszám és kapacitás 

A vizsgált 2009/10-2013/14 közötti időszakban a nappali képzés éves tervezett 

felvételi keretszáma 75-ről 60-ra, a levelező képzésé 60-ról 55-re csökkent. Míg 

a nappali képzésre felvettek száma 2009-ben meghaladta a tervezett keretszá-

mot, a 2010/11-es tanévtől kezdődően a felvételi keretszámot sem a nappali, 

sem pedig a levelező tagozaton nem tudták feltölteni, és a felvettek száma fo-

kozatosan csökkent. Nappali képzésre (98, 63, 53, 33, 45) összesen 292 hallga-

tót vettek fel, levelező képzésre pedig (68, 42, 56, 31, 15) összesen 212 hallga-

tót. 2011-13 között az átlagos kapacitáskihasználás a nappali tagozaton 67%, a 

levelező tagozaton 58% volt. 
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A 2014/15-ös tanévben mintegy 250 hallgató tanult a pénzügy és számvitel 

alapszakon az intézményben. Ezt a képzési létszámot az intézmény képzési te-

rületi kapacitása lehetővé tette. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az előadások, szemináriumok, gyakorlatok aránya a tantárgyak belső arányai-

nak, valamint a KKK-nak és a MAB elvárásainak megfelel. Az elméleti és gya-

korlati képzés mellett a szak jellegéből adódóan magas az egyéni hallgatói munka 

aránya. A folyamatos tananyagfejlesztés és esettanulmányok készítése módszer-

tanilag nagy segítséget nyújt a hallgatók egyéni munkájához és problémameg-

oldó készségének fejlesztéséhez. A kompetenciák fejlesztésében nagy szerepe 

van az egyes tantárgyakon belül az egyéni és csoportos munkának, valamint a 

tanirodában zajló kiscsoportos foglalkozásoknak (számviteli, adózási esettanul-

mányok feldolgozása, szituációs gyakorlatok, adatbázisok használata). 

A hallgatók bevonása a kutatásokba nagyban elősegíti az egyéni és csoportos 

munkavégzés megismerését. Üzleti szimulációs játék keretén belül tesztelik a 

hallgatók egyes tantárgyakban külön-külön megszerzett ismereteinek össze-

függő ismeretkénti alkalmazását. Egy-egy speciális téma ismereteinek elmélyí-

tését meghívott külső szakemberek előadásai segítik. 

A hallgatók szerint nem jellemző az idegen nyelvű szakirodalom olvasásának 

elvárása. 

Értékelés és ellenőrzés 

A képzési célhoz igazodó tartalmi követelményeket a tantárgyi programok, az 

ellenőrzés formáit és az értékelés rendjét a tanterv határozza meg, mely előírá-

sokat az Egyetemi Hallgatói Követelményrendszer és a Kari Hallgatói Köve-

telményrendszer is tartalmazza. Az egyenletes hallgatói terhelés biztosítása ér-

dekében a félévközi számonkérések (zárthelyik, egyéni és csoportos beadan-

dók, prezentációk) számát a tantárgyi programok tartalmazzák. Időbeli üteme-

zésük a Kari Hallgatói Önkormányzat egyetértésével történik. A vizsgák idő-

pontjainak kiírása kari szinten az egyes intézetek és a hallgatói önkormányzat 

javaslatainak figyelembevételével történik. 

A szakmai gyakorlatok lebonyolításának és adminisztrációjának szigorú rendje 

van az egyetemen. A hallgatók szabadon választhatnak gyakorlati fogadóhe-

lyet. A szakot gondozó intézet meghatározza, hogy milyen típusú szakmai he-

lyek nem választhatók, és szigorúan ellenőrzi, hogy a választott szakmai hely 

megfelel-e a képzés követelményeinek, a dékáni hivatal pedig, hogy a hallgatók 

megfelelnek-e a szakmai gyakorlat előfeltételének. A hallgatók a fogadóhely és 

az egyetem közti együttműködési megállapodás alapján mehetnek szakmai 

gyakorlatra. A hallgatók a szakmai gyakorlatról részbeszámolókat készítenek 
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és adnak be. A gyakorlat befejezésekor záró értékelés készül a cég, a mentor és 

a hallgató bevonásával, mely a hallgatónak a szakmai gyakorlaton végzett mun-

kája megítéléséül szolgál. 

A szakdolgozat elkészítésének tartalmi és formai követelményeit kari szabály-

zat írja elő. Intézeti tanszékenként 15-20 témát írnak ki. Egyéni témaválasztás 

a konzulensként felkért oktató hozzájárulásával lehetséges. A szakdolgozati té-

mák igen változatosak. A nappali tagozatos hallgatók témaválasztását a szak-

mai gyakorlati hely, a levelező tagozatos hallgatókét a munkahely motiválja 

inkább. A szakdolgozattal szemben elvárás, hogy a szakirodalmat a hallgató 

önállóan dolgozza fel és értékelje, a tananyag nem kötelező irodalom. A dolgo-

zat elkészítésének folyamatát a konzulensek felügyelik. Minden hallgatónak 

van külső és belső konzulense. A téma konzultálása kötelező, a konzultáció té-

máját és időpontját konzultációs adatlapon rögzítik. A dolgozat benyújtására 

csak a belső konzulens jóváhagyásával kerülhet sor. 

A záróvizsga igen alapos, szofisztikált. Kiemelkedő a záróvizsgán a diploma-

munka jelentősége. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A szak létszámadatai az országos helyzetnek megfelelően alakultak. A 

2009/10-es tanévtől kezdődően a felvettek száma fokozatosan csökkent mind a 

nappali, mind pedig a levelező tagozaton (kivéve a 2013/14. tanévet, amikor a 

nappali tagozaton a felvettek száma az előző évhez képest 40%-kal nőtt). A 

2014/15. tanévben 29 főt vettek fel a nappali, 11 főt a levelező tagozatra. 

A nappali tagozaton kiadott diplomák száma (23, 35, 30, 34, 34) 156; 2011 óta 

évente 30-35 db között alakult. A levelező képzésben 31 diplomát adtak ki. A 

nappali képzésre felvettek átlagosan 2/3-a rendelkezik nyelvvizsgával. A 

nyelvvizsga hiánya miatt közvetlenül a záróvizsga után öt év átlagában a vég-

zősök 35%-a nem kap diplomát. Az átjelentkezés nem jellemző a szakon. 

A karon és a szakon a hallgatók felkészítése az önálló munkára és továbbkép-

zésre tudatosan és szervezetten folyik. Az önálló kutatáshoz szükséges ismere-

tek átadása a tanulás és kutatásmódszertan választható tárgy keretében történik. 

Ösztönzik, mentorálják a TDK munkát: a szakon 4 év alatt 43 dolgozat, 20 kari 

helyezés és 4 országos díj született. Bevonják a hallgatókat kutatóközpontok, 

műhelyek, intézetek kutatásaiba. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak gazdája az Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. A 

szak felelőse a Számviteli Intézeti Tanszék tanszékvezető egyetemi docense. A 

szak menedzselésében intézményi és kari közreműködők is részt vesznek: a 
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szakreferens egyetemi docens kapcsolatot tart az oktatókkal, hallgatókkal és az 

intézményi szervezetekkel, tájékoztat és karban tartja a szak dokumentációját; 

az oktatási adminisztrációt 1 fő igazgatási ügyintéző végzi; a szakmai gyakor-

latért felelős intézeti megbízott egyetemi docens; a tehetséggondozásért felelős 

tanársegéd. A felvételi eljárásban, a tanulmányok elindításának és adminisztrá-

ciójában, a szakmai gyakorlatok szerződéskötésének lebonyolításában a dékáni 

hivatal munkatársai is részt vesznek. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A MAB korábbi intézményi akkreditációs jelentésében tett javaslatára reagálva 

a kar a lemorzsolódás csökkentésére UNIDUO Projekt keretében háromszintű 

modellt dolgozott ki annak érdekében, hogy feltárja, melyik veszélyességi zó-

nában milyen eszközökkel támogassa a lemaradó hallgatókat, illetve motiválja 

őket a felzárkóztatásra, különösen matematikából és informatikából. A beisko-

lázási tevékenység megerősítésére az UNIDUO Projekt keretein belül a kar új 

arculatot dolgozott ki, és számos intézkedést hozott: megjelenés a médiában, 

beiskolázási tájékoztatók, szóróanyagok, kari és intézeti honlapokon bővebb 

tájékoztató információk megjelenése az oktatásról, diákéletről, nyílt napok, 

óraadás a középiskolákban, sőt tervbe vették egy középiskolásoknak szóló ta-

nulmányi verseny létrehívását is. Több intézkedést tettek a hallgatók nyelvi 

készségeinek fejlesztésére (félévente 1-2 tárgy meghirdetése idegen nyelven, 

külföldi részképzések támogatása, idegen nyelvi közegben végzett szakmai 

gyakorlat). 

Az oktatók elégedettség mérésére az intézményi önértékelési ciklusoknak meg-

felelően 2009-ben és 2013-ban került sor. A kari oktatói/munkatársi elégedett-

ségi vizsgálat megtekintett eredményei érzékelhető romlást jeleznek 2009 és 

2013 között. Különösen a teljesítmény elismerésénél, a karon belüli kommuni-

kációnál, a megtartóképességnél, a munkafeltételeknél negatív a kép. Nagy a 

különbség a munkatársi és a hallgatói elégedettségi vizsgálatok sugallta hely-

zetkép között. Ez azt jelezheti, hogy az oktatók közötti belső gondok kevésbé 

sugároznak ki a hallgatókkal való foglalkozásra. 

A szakmai tartalommal való hallgatói elégedettséget a kurzusértékelés, az ok-

tatói munka hallgatói véleményezésének központi eszköze méri. Az oktatók 

hallgatói értékelésénél a pénzügy és számvitel szak globális indexe 3,8 az ötfo-

kozatú skálán, az oktatás színvonalának mutatója 3,5, a tárgyak előadójának 

mutatója 4,0. Nagyon jó értékelést kapott az oktatók órára való felkészültsége: 

4,3, a hallgatók tájékoztatása a követelményekről: 4,5 és az oktatói tájékoztatás 

az adott félév elején: 4,6. 

A Kari Tanács intézkedései során racionalizálták a szak tantárgyi struktúráját, bő-

vítették a kritikus tárgyak óraszámát, a vizsganapok előtt konzultációs lehetőséget 

biztosítanak pl. gazdaságmatematikából, vezetés-szervezésből. Tantárgyanként 
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csoportokba összevonva értékelik a törzs-, illetve a szakmai törzstárgyakat és a vá-

lasztható tárgyakat. A folyamatos fejlesztéseknek, a változások nyomon követé-

sének tudható be, hogy a hallgatók a tananyagokat korszerűnek, aktuálisnak 

ítélték. 

A motivációs és pályakövetési vizsgálatok felmérései intézményi szinten tör-

ténnek, szakspecifikus adatok nem álltak rendelkezésre. A munkaerőpiaci visz-

szajelzések (felmérések) igazolják a kar és az intézet erőfeszítéseit az ismeretek 

gyakorlati alkalmazhatósága és a nyelvtudás erősítése területén. Az eredmé-

nyek nagy szórása azonban további erőfeszítéseket kíván az intézménytől. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A képzés nagyon erős, markáns intézményi sajátosságokkal is rendelkezik. Le-

hetőséget ad mind a munkahelyi beválásra, a gyors beilleszkedésre, mind pedig 

a mesterképzésbe való belépésre. A szak vezetése reálisan látja a szak helyzetét. 

Az önértékelés és a C-SWOT elemzés is ezt mutatja. 

A szak főbb erősségei a kiválóan felépített tanterv, a törzstárgyak és a szakmai 

törzstárgyak tartalma, korszerűsége, ezek jegyzetekkel, oktatási segédletekkel, 

tankönyvekkel való folyamatos támogatása; a magas szintű szakmai ismeretek-

kel és vállalati gyakorlattal rendelkező oktatók; a gyakorlatorientált képzés, a 

hallgatók felkészítése a vállalkozások működésének, folyamatainak megisme-

résére (üzleti szimulációs programok, esettanulmány versenyek, szakmai gya-

korlati helyek); szoros szakmai együttműködés intézményekkel, cégekkel (ban-

kok, adóhivatalok, könyvvizsgáló cégek). 

A szak főbb gyengeségei: az oktatói túlterheltség rontja a kutatási hatékonysá-

got; a nyelvi, jogi, informatikai ismeretek területén a hallgatói elvárások meg-

haladják az egyetem, illetve a kar lehetőségeit; a szakmai gyakorlati helyek biz-

tosítása; a szakdolgozatok minőségének romlása, összhangban a felvételi pont-

számok illetve a hallgatók motivációjának csökkenésével, a kutatói pálya iránti 

érdeklődésük csökkenése. 

A szak lehetőségei: a munkaerőpiacon nagy a kereslet az alapszakon végzettek, 

jól képzettek iránt; szakmai kapcsolatok bővítése más intézményekkel, az állam-

háztartási és vállalkozói szféra szereplőivel (szakmai gyakorlatos helyek biztosí-

tása), multinacionális vállalatokkal; vállalati szakemberek további bevonása az 

oktatásba; a vállalati igényeknek jobban megfelelő oktatási struktúra és tananyag 

fejlesztése; külföldi egyetemekkel való szakmai együttműködés, kutatási és pub-

likációs lehetőség biztosítása, külföldi részképzésekben való részvételi lehetőség 

kiaknázása; ösztöndíjprogramok kidolgozása; regionális pályázati lehetőségek 

kihasználásával fejlesztési forrásokhoz, munkahelyekhez jutás lehetősége. 
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A szak veszélyei: a demográfiai helyzet és a felsőoktatás finanszírozás változásá-

nak következményeként a legfőbb veszély a hallgatói létszám fokozatos csökke-

nése, a beiskolázásra kerülő hallgatók felvételi pontszámának folyamatos csök-

kenése, a kellő motiváltság hiánya (ami a középiskolai képzés és nevelés hiá-

nyossága is), a felsőoktatási rendszer átalakítása; a vállalkozások néhány munka-

körben előnyben részesítik az alacsonyabb számviteli végzettséggel rendelkező 

munkavállalókat, vagy saját belső képzéseiket preferálják, ami a későbbiekben 

megnehezítheti a friss diplomások elhelyezkedését, illetve a munkahelyváltást; a 

kis és közepes vállalatok nem érzik magukénak a hallgatók szakmai gyakorlati fog-

lalkoztatását. 

A képzés helyzetét nehezíti a régió demográfiai, társadalmi, gazdasági, szociá-

lis helyzete. Korlátot jelent még a rohamosan fejlődő, változó informatikai esz-

közök beszerzése és az egyetem elhúzódó felújítása. 

A tervezett duális képzés jó kitörési lehetőség. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Az oktatói terhelések csökkentése. 

2. Az egyetemi és a kari bázisvállalati rendszer kialakítása. 

3. Az oktatók idegen nyelvi készségének fejlesztése, hogy képesek legyenek 

idegen nyelven előadást tartani, ennek támogatása és motiválása. 
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Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Hadtudományi és Honvédtisztképző 

Kar 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

 

pénzügy és számvitel 

alapképzési szak 

pénzügy  

specializáció 

 

szakindítási MAB határozat: 

2005/6/X/2/102. 

(a jogelőd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 

Egyetemen) 

2016/1/VII/5/8. sz. MAB határozat 

NA (NEM AKKREDITÁLT) 

A MAB a képzést nem akkredi-

tálja, mert az adott szakon az in-

tézmény több éve nem indított 

képzést, így a MAB nem tudja a 

képzés minőségét megítélni. 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezései-

nek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) kormányrendelet 8.§ (5) bekezdése 

szerint: 

Ha a felsőoktatási intézmény a nyilvántartásban szereplő valamely szakját vagy 

felsőoktatási szakképzését – a szakirányú továbbképzések és a kis létszámú sza-

kok kivételével – öt egymást követő évben nem indította, azt a Hivatal a műkö-

dési engedély felülvizsgálata során hivatalból törli a nyilvántartásból. 

Fentiek értelmében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pénzügy és számvitel 

alapképzési szakjának indításához új szakindítási eljárást kell kezdeményezni 

az Oktatási Hivatalnál. A MAB ezen eljárás keretében készíti el szakértői véle-

ményét a képzésről. 
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Nyugat-magyarországi Egyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

 

pénzügy és számvitel 

alapképzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2008/7/XII/3/3. 

2016/1/VII/5/9. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

Teljes idejű és részidejű (levelező) képzés folyik magyar nyelven. A tanterv, az 

előírt tanulmányi területek, ismeretkörök, az elmélet és a gyakorlat aránya meg-

felel az előírtaknak. A tananyag és a szakirodalom korszerű, a szakmai törzs-

tárgyak többsége saját egyetemi, kari jegyzetekkel, tankönyvekkel támogatott. 

Jó gyakorlat, hogy a szabadon választható tantárgyak idegen nyelven vehetők 

fel a képzés 2-3-4. féléveiben.  

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Vágyi Ferenc szakmailag megfelel a MAB elvárásoknak. Több, 

a képzés szempontjából is mérvadó szakmai egyesületnek a tagja. A tantárgy-

felelősök és a tantárgyak oktatói az önértékelésben foglaltak alapján szintén 

alkalmasak a szakon történő oktatásra, a kutatási területük, publikációik kap-

csolódnak a szakon oktatott tantárgyaikhoz. Az oktatói kör AT/AE (31/6) ará-

nyai megfelelnek a MAB elvárásoknak. A 60 tantárgy oktatásában 37 fő vesz 

részt, ezek közül 26 tantárgyfelelős. A karnak azonban törekednie kell az egye-

temi tanári címmel rendelkező oktatók számának növelésére. 

Az oktatói korfa optimális. 

Tudományos háttér 

A szak tudományos háttere az elvárásoknak megfelelő. A szakfelelős, valamint 

a szak alapozó-, törzs- és differenciált tárgyainak oktatói is kellő számú és mi-

nőségi publikációs aktivitással rendelkeznek, emellett kutatási projektek is kap-

csolódnak a szakhoz. A kar egyik kiemelt kutatási területe a nemzetközi adózási 

tendenciák vizsgálata, a regionális munkaerőpiaci folyamatok elemzése, to-

vábbá a kis- és középvállalkozások, mezőgazdasági termelők Európai Uniós 

csatlakozásának piaci-pénzügyi feltételrendszerének analízise. A kar együtt-

működik a hazai közgazdasági felsőoktatási intézményekkel (BCE, DE, PTE, 
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SZIE, BGE, ÁVF, ME, KE). Ezen belül a BCE, a Kaposvári Egyetem és a kar 

részvételével 5 éve működik a KAKTUSZ nevű tudományos műhely, mely 

minden évben a pénzügyek, finanszírozás, számvitel ismeretköréből dolgoz fel 

aktuális témákat az adott kar oktatói és hallgatói részvételével. A kar és a szakot 

gondozó Pénzügyi és Számviteli Intézet kapcsolatrendszere a szakmai szerve-

zetekkel is nagyon erős, így a legújabb kutatási anyagokat kapja meg az intézet, 

illetve előadások keretében a hallgatók. A kar nemzetközi kapcsolatai széles-

körűek, az elmúlt években csatlakoztak az ETAP nevű nemzetközi felsőoktatási 

számviteli szervezethez. A kar immár 8. éve szervez Soproni Pénzügyi Napok 

néven pénzügyi-számviteli-adózási konferenciát, amely a tudományos eredmé-

nyek gyakorlati alkalmazhatóságáról, gyakorlati problémák és megoldások be-

mutatásáról szól, minden évben egy-egy aktuális szakmaterület vizsgálva.  

Az oktatók elmondása alapján a komoly elismertséggel bíró publikációs aktivitás 

itt is akadályokba ütközik, hiszen ez csak a külföldi szakmai folyóiratokban való 

megjelenéssel biztosított, amelyre esetlegesen több hónapot kell várni, s a gyor-

san változó feltételrendszerben már aktualitását vesztheti a publikáció témája. 

Infrastrukturális feltételek 

A jelenlegi infrastruktúra magas színvonalon szolgálja ki a hallgatókat. Van 

elegendő tanterem, és a technikai felszereltségük is elfogadható (projektor, di-

gitális tábla, internetkapcsolat). Két számítástechnikai labor segíti az oktatást. 

Egy terem videokonferencia-berendezéssel is ellátott. A központi könyvtár és 

egy kisebb kari könyvtár áll a hallgatók rendelkezésére. Az elektronikus tan-

anyagok egy e-learning portálon érhetők el. A nyelvtanulást és nyelvvizsgázási 

lehetőséget az egyetem Idegen Nyelvi Központja segíti, amely 12 teremben 

rendelkezik 5 munkahelyes multimédiás laborral. 

A hallgatóknak a képzés keretében több féléven át lehetőségük van a kapcso-

lódó gyakorlati háttérre is rálátást nyerni, így pl. az adózási ismeretek elmélete 

mellett az adóelszámolás szoftveres támogatását is megismerik, ennek kereté-

ben a vállalaton belüli támogatórendszerekre is rálátást nyernek, valamint az 

adó-adatszolgáltatás jelenlegi eszközét, az ABEV/JAVA rendszert is készség-

szinten kezelni tudják. A segédanyagok közül egyes elemek saját egyetemi-kari 

fejlesztésűek, de bekapcsolták az oktatásba a ProgEN Kft. Nagy Machinátor 

integrált vállalatirányítási rendszerét, valamint a Soft Consulting Kft. BaBÉR 

bérszámfejtő rendszerét is. 

A képzési létszám és kapacitás 

A vizsgált időszakban a felvételi keret a teljes idejű képzésben 35-100 fő, a 

részidejű (levelező) képzésben 25-40 fő. A felvettek száma a teljes idejű kép-

zésben összesen 134 fő (28, 34, 19, 29, 24), a levelező képzésben 100 fő (25, 

25, 20, 13, 17). A felvettek létszáma a költségtérítéses/önköltséges képzést vál-

laló hallgatók számának növekedése miatt nem mutat jelentős csökkenést. A 
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jövőben hasonló létszám fenntartását lehet megfogalmazni reális célként, azaz 

tanévenkénti 30 fő a nappali képzést illetően, s ez biztosítani is képes a szak a 

finanszírozhatóságát.  

A részidejű képzésben a felvettek száma az állami finanszírozású képzési he-

lyek megszűnése miatt a 2/3-ára esett vissza. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A képzés struktúrája jól szolgálja a hatékony ismeretátadást. Biztosítottak az 

egyéni és csoportos felzárkóztatási, konzultációs lehetőségek.  

A szak több tárgyát angolul oktatják az Erasmusos külföldi hallgatóknak, eze-

ket felvehetik a magyar hallgatók is.  

A város és a környék vállalkozásainak gazdasági vezetői rendszeresen tartanak 

tájékoztató szakmai előadásokat az aktuális folyamatokról a szak, a kar hallga-

tóinak. Jó gyakorlat a karon a vállalati hét, amely során koncentráltan kapnak a 

hallgatók ismereteket az aktuális gazdasági folyamatokról és lehetőségekről. 

Értékelés és ellenőrzés 

A gyakorlati jegyek és kollokviumok félévenkénti arányai megfelelnek a hazai 

gyakorlat átlagának, nem rónak jelentősebb terhet a hallgatóra.  

Több éve együttműködnek a környékükön levő vállalkozásokkal, önkormány-

zatokkal, önkormányzati intézményekkel, az országosan ismert és elismert cé-

gekkel, egyesületekkel, kamarákkal. A kötelező szakmai gyakorlatok feltételeit 

a részletes, Kari Tanács által elfogadott Kötelező szakmai gyakorlatok egységes 

szabályzata határozza meg. A szabályzatban külön fejezet foglalkozik a részt-

vevők hatáskörével és felelősségével. A szabályzat mellékletei kötelezően 

használatos nyomtatványok, melyeken a jelentkezéstől az értékelésig minden 

munkafázis lebonyolódik. A kari koordinátor befogadja a hallgatók szakmai 

gyakorlatra jelentkezését, ellenőrzi a gyakorlatra bocsáthatóság minden feltéte-

lét, a határidőket. A gyakorlati helyekkel létrehozza, illetve ellenőrzi az együtt-

működési megállapodásokat. Jól segíti a gyakorlatok szervezését és megvaló-

sítását a hallgatók számára a szakmai gyakorlat mint e-learning kurzus is, me-

lyet a koordinátor gondoz. Itt tehetik fel kérdéseiket, láthatnak korábbi hasznos 

levelezéseket, átláthatóan elérhetőek a szakmai gyakorlat különböző szakasza-

ihoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok. 

A szak hallgatói többségben gazdálkodó szervezeteknél, bankokban, biztosí-

tóknál töltik gyakorlatukat, döntően a környék termelő vállalkozásainál, köny-

velő irodáknál, projektcégeknél. A tevékenységükről munkanaplót vezetnek, 

melyet hetente küldenek a konzulenseknek. 
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A képzést gondozó intézet minden évben meghirdeti a választható szakdolgo-

zati témaköröket, amelyekről a hallgatók az oktatás során, illetve a kar honlap-

ján megjelenő diplomadolgozatok témakörei összefoglalóból tájékozódhatnak. 

A hallgatók témaválasztása három nagy csoportra osztható. Egyrészt a számvi-

teli, másrészt az adózási terület releváns témáit dolgozzák fel, harmadrészt a 

pénzügyi szaktárgyak elméleti ismeretanyagát tanulmányozzák, kutatják az üz-

leti vállalkozások és államháztartási alrendszerek működésére vonatkoztatva. 

A záróvizsga része a szakdolgozat megvédése, amelynek az érdemjegye a két 

bíráló által adott jegyek számtani átlagából és a dolgozat szóbeli védésével 

megszerzett jegyből számított számtani átlag kerekített értékéből áll össze. A 

záróvizsga másik lényeges része a komplex szóbeli vizsga, amelyben a hallgató 

számot ad a differenciált szakmai anyag körében megszerzett tudásáról. A 

komplex szóbeli vizsga tárgyai: a kötelezően választandó szakirányú modul és 

a szabadon választható multidiszciplináris szakmai ismeretek tárgyaira vonat-

kozó, összesen két kérdés. A pénzügy és számvitel alapképzési szak folyamato-

san aktualizált és elfogadott záróvizsga tételei a kar honlapján is elérhetőek. A 

bizottság általában a szakfelelős, illetve a szakot gondozó intézet egy vezető 

oktatójának elnökletével, valamint 3-4, a kar más intézeteit is képviselő belső 

tag segítségével végzi tevékenységét. Fontos teljes jogú tagja a bizottságnak 

egy külső szakember is, aki a gyakorlatias üzleti elvek tananyagba való bein-

tegrálódásának a szintjét tudja ellenőrizni. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A vizsgált időszakban a teljes idejű képzésben kiadott diplomák száma össze-

sen 46 (-,-,-,17, 29), a részidejű képzésben 15 (-, -, -, 4, 11). A felvett és végzett 

hallgatói létszámadatok tükrében megállapítható, hogy a képzés 2009-es indí-

tása óta nappali tagozaton a diplomát szerzők száma 60% fölötti. A nyelvvizs-

gahiány miatt ki nem adott diplomák száma összesen 7. Alapvetően jellemző a 

nyelvvizsgával való felvettek nagy aránya, de erre még a szakmai nyelvvizsga-

kötelezettség ráépül, s ez okozhat nehézséget a tanulmányok befejezésében.  

A kar a tehetséggondozást kari szinten integrált keretek között valósítja meg. A 

demonstrátori munka, a TDK-tevékenység, a szakkollégiumi élet egymás ki-

egészítői. A szak hallgatói leginkább a Pénzügyi és Számviteli Intézet keretein 

belül végeznek demonstrátori tevékenységet. Kari szinten a TDK-tevékenysé-

get a mesterszakok és a doktori iskola felvételi pontszámában is elismerik. A 

2013-as OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójába 20 dolgozatot neveztek, 

melyből 4 dolgozat lett helyezett és 2 különdíjas. Már az első évfolyamosok is 

bekerülhetnek a TDK körbe. A tehetséggondozás fontos eszköze a 2010-ben 

alakult Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégium is. A szakkollé-

gium szakmai előadásokkal, tudományos továbbképzéssel és publikálási lehe-
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tőséggel támogatja tagjait. A tehetséggondozás során a gyakorlatközpontú kép-

zés fontos elemeként lehetőséget biztosítanak a kari projektekben való részvé-

telre is. Az egyhetes őszi Integrált Vállalati Hét és a tavaszi Contact Day szer-

vezésében is jelentős részt vállalnak a hallgatók.  

A vállalati partnereik segítségével ösztöndíjrendszert működtetnek.  

Az alapszakos hallgatók továbblépése a számvitel mesterszakra biztosított. 

Az Erasmus aktivitás kifelé nem kellően kihasznált, amelyet a hallgatók a kül-

földön töltött időszak anyagi terheivel indokoltak. 

A végzett hallgatók elhelyezkedésére jellemző, hogy kb. 60 napon belül a vég-

zettségükhöz illeszkedő állást tudnak kapni. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak jól beágyazott a kar és az egyetem működési és döntéshozatali folyama-

taiba, ennek megfelelően az érdekérvényesítő képessége is biztosított. A szakon 

folyó munkát a szakfelelős koordinálja. A szakon oktatók körét az intézetigaz-

gatóval együtt határozzák meg. A szakon oktatott tárgyak tematikájának kiala-

kítása, aktualizálása az oktatók feladata, amelyet a szakfelelős ellenőriz. A szak 

minőségbiztosításához kapcsolódó feladatokat tekintve a szakfelelős jelentős 

támogatást kap a kari minőségbiztosítási bizottságtól, annak vezetőjétől, vala-

mint az oktatási dékánhelyettestől is. A Kari Tanács a fontosabb ellenőrzési 

pontokon szükség esetén be tud avatkozni a képzési folyamatba és annak mi-

nőségébe. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A minőségbiztosítás kari szinten működik, szakspecifikus megoldások nincse-

nek. 

A Minőségbiztosítási Bizottság tagjai az elnök, intézetenként egy képviselő, 

valamint egy HÖK delegált. A bizottság a következő információkra építi tevé-

kenységét: oktatói munka hallgatói véleményezése (OHV) –a félév végén a 

Neptun rendszerben elérhető anonim kérdőív kitöltésével. Az eredmény egé-

szét a dékán kapja meg. Az intézetvezetők a területükhöz tartozó tárgyak érté-

kelését látják. Az OHV eredményeket az oktatók értékeléséhez és tananyagfej-

lesztéshez egyaránt felhasználják. Az OHV kitöltési aránya rendkívül alacsony, 

15-30% körül mozog.  

A képzés hallgatói véleményezése a záróvizsgára jelentkezett hallgatók körében 

történik papír alapú kérdőív kitöltésével. Az eredményt a dékán, az oktatásért 

felelős dékánhelyettes, a szakfelelős és a Minőségbiztosítási Bizottság kapja meg. 

Az eredmény alapján készült intézkedési terv koordinálása a szakfelelős feladata.  

A diplomás hallgatók pályakövetési rendszere (DPR) keretében közvetlenül a 
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végzés után, valamint a végzést követő 3-5 évben is megkeresik a hallgatókat, 

de nagyon alacsony a válaszadási arány. A szak hallgatóinak kis létszáma miatt 

a formális vizsgálat helyett nagyobb jelentőségű a személyes tapasztalat.  

Az oktatók 3 lépcsőben értékelik a képzést: a tárgyfelelősök minden kurzus be-

fejezése után javaslatokat tesznek a tárgy oktatásának javításával kapcsolatban; 

a záróvizsga-bizottság tagjai a képzésre vonatkozó következtetéseket is levon-

nak; a szakfelelős évente értékeli az elmúlt két félév tevékenységét, és ennek 

alapján tesz javaslatokat. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT elemzés összességében reális. Korlátként jelölik meg többek között 

a felsőoktatási intézményrendszer területén tapasztalható bizonytalanságokat, a 

földrajzi elhelyezkedést, az osztrák felsőoktatási intézmények elszívó erejét. A 

képzés erősségei között szerepel a széleskörű vállalati kapcsolatrendszer, a 

számvitel mesterszakon való továbbtanulás lehetősége az intézményben, az ok-

tatási infrastruktúra; ugyanakkor nem biztos, hogy ide sorolható a Nyugat-Du-

nántúl régió lakosságának az országostól kedvezőbb jövedelmi helyzete. A 

gyengeségek között helyesen látják a minőségbiztosítási rendszerből visszacsa-

tolás útján nyert információk feldolgozásának nehézségeit és a beiskolázási te-

vékenység területén tapasztalható hiányosságokat. A lehetőségek között jelenik 

meg a beiskolázási tevékenység Ausztria irányába történő kiszélesítése, a kép-

zés idegen nyelven történő beindításának lehetősége. Veszélyeztető tényezőként 

van jelen az oktatói utánpótlásbázis problémája. A nyelvtudással, pénzügyi-

számviteli képesítésekkel rendelkező fiatal oktatók és kutatók számára a hazai 

munkaerőpiaci lehetőségek szélesek, és jelentkezik a határon átívelő elszívó 

hatás is. A finanszírozási nehézségek miatt korlátosak az oktatói előléptetések 

lehetőségei, amelyek a veszélyeket tovább fokozzák. Az egyetemen belüli karok 

együttműködésének nehézségei akadályozzák a közös projektek megvalósítá-

sát, esetenként a szinergiák kihasználása helyett a versenyhelyzetet erősítik. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Az alacsony hallgatói létszámok veszélyeztetik a szak hosszú távú finan-

szírozhatóságát. Ennek érdekében a hallgatók számát növelni szükséges. 

2. Az oktatói utánpótlási nehézségek feloldására indokolt kari szinten intéz-

kedéseket tenni. 

3. A tervezett német nyelvű képzés akkreditálását kérjék a MAB-tól. 
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Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

pénzügy és számvitel 

alapképzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2005/6/X/2/145. 

(a Veszprémi Egyetemen) 

2016/1/VII/5/10. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szakon a képzés nappali és részidejű (levelező) munkarendben folyik, ma-

gyar nyelven. A képzés nem tartalmaz specializációt. 

A képzés tartalma a mintatanterv alapján összességében megfelel az elvárások-

nak, alkalmas a KKK-ban rögzített kompetenciák elsajátíttatására. A tananya-

gok korszerűek, jegyzet, tankönyv formában is hozzáférhetőek és külön érdeme 

a karnak, a szaknak a saját tananyag-fejlesztés. 

A meghatározó ismeretkörökre vonatkozó előírások teljesülnek, így az alapozó 

és a társadalomtudományi ismeretek összesen 90-100 kredites előírása (93 kre-

dit), illetve a szakmai törzsanyag 70-90 kredites előírása is (78 kredit). A sza-

badon választható tárgyak minimum 9 kredites értéke is teljesül. Szakdolgozat-

hoz rendelt kreditérték nincs a KKK-nak megfelelően. A képzés keretében spe-

cializáció nem került meghirdetésre. A képzéshez 1 féléves összefüggő szakmai 

gyakorlat tartozik, melynek kreditértéke 30.  

Az egyenletesebb óraterhelés érdekében javasolt a 4. félévről egy 3 kredites, 30 

óra/féléves szabadon választható tantárgy átcsoportosítása a 3. félévre. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Molnárné Barna Katalin, aki egyben a szakra épülő számvitel 

mesterszak felelőse is, szakmai, tudományos tevékenységét illetően megfelel 

az elvárásoknak, az elmúlt két évben kifejezetten a szakhoz közeli területeken 

publikált. A képzés további személyi feltételei a formai követelményeknek 

megfelelnek. Minden tantárgyfelelős rendelkezik tudományos fokozattal. A 
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tantárgyfelelősség minden esetben együtt jár az oktatásban való részvétellel. A 

képzésben részt vevő 49 oktatóból 33 minősített (67%). Az AT/AE oktatókra 

vonatkozó minimum 3:1 arány teljesül, a vendégoktatókra oktatókra vonatkozó 

legfeljebb 20%-os arány szintén. A kredit- és óraterhelések arányai megfele-

lőek. Az oktatók többségének a heti kontaktóra terhelése 10 óránál kevesebb, 

ami igen kedvező oktatói terhelést jelent intézményi szinten. Egy tantárgyfele-

lős esetében a gondozott tantárgyak száma 6, ami meghaladja a MAB által 

elvárt szintet (5 tantárgy/tantárgyfelelős). 

Az oktatói állomány – elsősorban a tantárgyfelelősök többsége ‒ alapvégzett-

ségét tekintve nem közgazdász, viszont tudományos fokozatukat közgazdasági 

területen szerezték, publikációik pedig biztosítják az oktatott szakmai területek 

magas szintű ismeretét, megfelelnek a MAB elvárásoknak.  

Tudományos háttér 

A szakfelelős, Molnárné Barna Katalin, továbbá a szak alapozó-, törzs- és dif-

ferenciált tárgyainak oktatói mind kellő számú és minőségi – a szakhoz is kö-

tődő – publikációs aktivitással rendelkeznek, emellett kutatási projektek is kap-

csolódnak a szakhoz. A szak tudományos hátterét biztosítja a karon működő 

négy tudományos műhely és kutatócsoport. 

Infrastrukturális feltételek 

A szakot gondozó kar infrastruktúrája megfelel a képzés elvárásainak mind az 

oktatás, mind az oktatást kiszolgáló létesítmények, mind a berendezések, mind 

a személyi kapacitások terén. A termek a szükséges technikai felszereléssel el-

látottak (projektor, számítógép). A számítástechnikai ellátottság megfelelő. A 

Gazdaságtudományi Kar számítógépes laboratóriumában lehetőséget biztosíta-

nak a Cobra könyvelőprogram használatának gyakorlására. 

Kari könyvtár nincs, de az egyetemi könyvtárban minden fontos szakmai anyag 

hozzáférhető a hallgatók és az oktatók számára. A könyvtár beszerzi valameny-

nyi, a karon oktatott szak- és doktori képzéshez igényelt szakkönyvet, nyomta-

tott vagy online folyóiratot. Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti 

Program (EISZ) keretében a legjelentősebb teljes szövegű (Science Direct, 

SpringerLink, EBSCO), illetve kivonatos adatbázisok (Scopus, Web of Sci-

ence) előfizetése révén biztosított a kar oktatói, kutatói és hallgatói számára a 

legfrissebb szakirodalmi forrásokhoz való hozzáférés. 

A Gazdaságtudományi Kar intenzíven fejleszti elektronikus tananyagait, me-

lyek a MOODLE keretrendszerben hozzáférhetőek a hallgatók számára. 2009 

végére valamennyi tárgy tematikája és követelményrendszere elérhetővé vált a 

MOODLE-rendszerben, továbbá a legtöbb tárgy előadásvázlatai és segédanya-

gai is megtalálhatóak ugyanott. Ezzel párhuzamosan folyamatosan bővül azon 

tárgyak köre, amelyek teljes szövegű tananyaga elérhető elektronikusan. 
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A képzési létszám és kapacitás 

A szak tervezett hallgatói létszáma nappali tagozaton 2009-ben 100 fő volt, a 

következő évben 80-ra csökkent, majd 2013-tól 70, 2014-től pedig már csak 60 

fő a keretszám. A levelező tagozaton 2009-2012 között 110 fő volt a felvételi 

keret, amely 2013-tól 60, 2014-től pedig 70 fő. A ténylegesen felvett hallgatók 

száma nappali (62, 60, 54, 39, 39, 33) és levelező (84, 60, 65, 36, 20, 28) tago-

zaton egyaránt folyamatosan csökkent. Az átlagos kapacitáskihasználtság nap-

pali tagozaton 60%, levelező tagozaton pedig 49,3%. 

A két tagozat hallgatói létszáma képes biztosítani a hatékony és finanszírozható 

képzési folyamatot, de a létszámbővítés érdekében tett intézkedéseket folytatni 

szükséges. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A képzés struktúrája jól szolgálja a hatékony ismeretátadást. Biztosítottak az 

egyéni és csoportos konzultációs-felzárkóztatási lehetőségek. A szak tantervé-

ben lévő tantárgyak tananyagfejlesztése folyamatos egyrészt a tananyagok napi 

aktualitásainak megjelenítésével (prezentációk frissítése), másrészt oktatási se-

gédletek összeállításával. 

Az előadások és szemináriumok tananyaga felkerül a MOODLE-rendszerbe, 

így az oktatói munka sokkal hatékonyabb, mert a hallgatóknak csak a lényeges 

kiegészítéseket kell jegyzetelnie. Az előre feltöltött anyagok alapján a szemi-

náriumi munka is sokkal gyorsabb. A tananyagok folyamatosan kiegészülnek 

az új tudományos eredményekkel. 

A kompetenciafejlesztés eredményességét a képzési célokhoz igazítva mintavé-

teles eljárással mérik. Amennyiben a mérés eredménye beavatkozást tesz szük-

ségessé, akkor a kompetencia mátrix segítségével azon tárgyakban történik fej-

lesztés, ami az adott kompetencia eredményességét befolyásolja. Alapelvük, 

hogy 5 éven belül minden mérést legalább kétszer végrehajtsanak, hogy ezáltal a 

rendszer zárt legyen, és a beavatkozás hatásának monitorozása is megtörténjen. 

Hosszabb távon a mérési eredményeket és tapasztalatokat felhasználják a mérő-

eszközök tökéletesítésére is. A kompetenciafejlesztés folyamatába (a mérőesz-

köz validálási folyamatába, a kompetenciafejlesztés eredményeinek munkaerő-

piaci nyomon követésébe) rendszeresen bevonják a munkaerőpiaci szereplőket. 

A hallgatói mobilitás alacsonynak minősíthető, elsődlegesen a nyelvi kommu-

nikációs gyengeségek miatt. 

Értékelés és ellenőrzés 

A számonkérés nem a szokványos kollokvium-gyakorlati jegy rendszerben mű-
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ködik. A számonkérés rendje a tantárgyakat az érdemjegy megszerzése szem-

pontjából az alábbi csoportokba sorolja: folyamatos számonkérés (F), félévközi 

jegy (É), kollokvium (K), vizsga (V). Ez helyi sajátosság, amely valamelyest 

bonyolítja a számonkérési folyamatok tervezhetőségét, dokumentálását. 

A félévközi és vizsgaidőszaki számonkérések félévenkénti arányai megfelelnek 

a hazai gyakorlat átlagának, nem rónak jelentősebb terhet a hallgatóra. 

A szakmai gyakorlatoztatás rendszere megfelelő. Megszervezését és lebonyo-

lítását külön minőségügyi eljárás szabályozza. A szakmai gyakorlat lebonyolí-

tására minden olyan vállalkozás vagy intézmény kiválasztható, illetve felkér-

hető, amely a szak jellegéhez kapcsolódó tevékenységet folytat, és ahol létez-

nek felsőfokú végzettséget igénylő, betöltött munkakörök. 

A levelező tagozatos hallgatók a szakmai gyakorlat teljesítése alól felmentést 

kapnak, ha a záróvizsgára bocsátásig igazoltan rendelkeznek legalább fél év 

munkaviszonnyal valamilyen gazdasági tevékenységet felölelő munkakörben.  

A gyakorlat befejezése után a hallgató köteles arról írásbeli beszámolót leadni, 

a gyakorlati helyet biztosító szervezet pedig referencia- és teljesítés-igazolást 

állít ki. A szakmai beszámolót a tanszék erre a feladatra kijelölt munkatársa 

ellenőrzi és dönt annak elfogadásáról. A szakmai beszámoló elutasításakor a 

hallgatónak – megadott határidőn belül – javítania kell az anyagot, amelyet kö-

vetően a beszámoló ismételten elbírálásra kerül. 

A szakdolgozati témaválasztás rendszerint az oktatók által kiírt témák alapján 

történik, de lehetőség van egyéni témák kialakítására is. A szakdolgozatnak bi-

zonyítania kell, hogy a végzett hallgató rendelkezik az elméleti ismeretekkel, 

és egyben birtokában van olyan gyakorlati tapasztalatoknak, készségeknek, 

amelyek közvetlenül hasznosíthatók a munkaerőpiacon. 

A záróvizsgára bocsátás feltételeit a Pannon Egyetem Tanulmányi és Vizsga-

szabályzat tartalmazza. A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és a szak 

anyagára épülő szakmai vizsgából áll. Számviteli témakörben a pénzügyi szám-

vitel I-II, a vezetői számvitel, a controlling, a nemzetközi számvitel, és az elem-

zés módszertana tantárgyak anyagaiból, pénzügyi területen pedig a vállalati 

pénzügyek I-II, az adózási és TB ismeretek, a nemzetközi pénzügyi ismeretek, 

illetve a multinacionális vállalatok pénzügyei tantárgyak anyagaiból áll össze a 

szóbeli tételsor. 

A záróvizsga-bizottság három főből áll. A záróvizsga-bizottság elnöke rendsze-

rint nagy tapasztalattal rendelkező vállalati szakember. A záróvizsga-bizottság 

elnöke és tagjai a záróvizsga után kérdőívet töltenek ki, amelynek alapján a 

szükséges beavatkozásokat meg lehet tenni.  
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A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A felvettek száma nappali tagozaton 2009-2013 között összesen 254 fő, leve-

lező tagozaton 265 fő. Diplomát 154-en kaptak eddig nappali tagozaton (15, 

30, 27, 51, 31), és 43-an levelezőn (4, 3, 9, 14, 13).  

A demográfiai csökkenés hatására a jelentkezők száma a 2009/10-es tanév lét-

számához viszonyítva a 30%-ra csökkent a 2014/15-ös tanévben. A felvettek 

számát tekintve a visszaesés kisebb mértékű, főként az állami finanszírozott 

helyek jelentős csökkenése miatt esett vissza a hallgatói létszám. Az önköltsé-

ges hallgatók létszáma csak kisebb mértékben ingadozott, annak ellenére, hogy 

a felvételi pontszám jelentősen növekedett a vizsgált időszak alatt. A kiadott 

diplomák száma a 2012/13 tanévben érte el a maximumot, azután visszaállt a 

30 körüli darabszámra. 

A nyelvvizsga hiányában diplomát nem kapó hallgatók aránya 20% körül mo-

zog. A tanulmányi okokból történő lemorzsolódás 40%-os, viszonylag nagy 

arányt mutat, ez beavatkozást igényel. 

A Gazdaságtudományi Kar számos lehetőséget biztosít a kiemelkedő hallgatók 

számára kutatásokba, kutatási és innovációs projektekbe való bekapcsolódásra. 

A kar vezetése tehetségmenedzsment programot dolgozott ki az alap-, mester- 

és PhD hallgatók számára, melynek az alappillérei a BusinessLab, az Esetta-

nulmány Klub, a Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági Tagozat, a Harsányi 

János Szakkollégium, a tanszéki kutatások, a demonstrátori rendszer és a Tu-

dományos Diákkör. Kifejezetten a szakra vonatkozó TDK eredmények nem áll-

nak rendelkezésre. 

A Pannon Egyetem Karrier Irodája 2008 óta végez diplomás pályakövetést. Az 

őszi adatfelvétel háromévente, míg a tavaszi felmérés évente ismétlődik, így a 

vizsgálatsorozat alkalmas a végzett hallgatók életpályájának nyomon követé-

sére. Az évek során egyre csökkent a hallgatók átlagos álláskeresési ideje (és 

ezen idő szórása is). A 2010-ben abszolvált hallgatóknál az átlagos álláskere-

sési idő 5,2 hónap volt (4,4 hó-nap szórással), míg a 2012-ben abszolváltak 

átlag 5,1 hónap alatt találtak állást (3,4 hónap szórással). Az abszolvált hallga-

tók egyre nagyobb százaléka helyezkedik el a versenyszférában (és nem a köz-

szférában):  a 2010-ben abszolváltak 69%-a, a 2012-ben abszolváltak 82%-a. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakalapítás és szakindítás rendje, valamint a Tanulmányi és Vizsgaszabály-

zat (SZMSZ mellékletek) rögzítik, milyen feladatokat kell elvégeznie az érin-

tetteknek a szak tervezési-fejlesztési munkái során. A szak képzési programjá-

nak kialakítását és módosítását a PE-ME-07-02 Képzési program (tanterv) ki-

alakítása és módosítása Minőségirányítási Eljárás szabályozza. 
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A fejlesztések, módosítások munkamenetének fő lépéseit a szakfelelős doku-

mentáltan koordinálja. A szakfelelőst a Pannon Egyetem rektora nevezi ki. A 

szakfelelős a szak tartalmáért, a teljes képzési folyamatért felelős vezető oktató. 

Hatáskörébe tartozik a szak képzési céljainak az érintettek körében történő 

rendszeres monitorozása, az eredmények folyamatba történő beépítése és a tan-

tervbe való integrálás előkészítése.  

A szak tanterve definiálja a szakterületi bizottság összetételét. A szakterületi 

bizottság megvitatja és javas-latot tesz a szakkal kapcsolatos fejlesztésekről (pl. 

tanterv módosítása, követelmények változása, stb.). A tanterv elfogadása a Sze-

nátus vagy a GTK Kari Tanács jogkörébe tartozik, attól függően, hogy a mó-

dosítás mire vonatkozik. A szak működtetése a kar és az egyetem oldaláról kel-

lően támogatott. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A PE GTK az oktatók alkalmazását, belépését illetően a Pannon Egyetem Hu-

mánpolitikai Szabályzatában leírtak szerint jár el. A Pannon Egyetem Humán-

politikai Szabályzatának előírása értelmében valamennyi, legalább egy éves 

közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező oktatói, tanári munkakörökben fog-

lalkoztatott közalkalmazott munkateljesítményét évente értékelni szükséges. 

Az értékelést a munkairányítói jogkörrel rendelkező vezető készíti el az érté-

kelttel folytatott személyes megbeszélés alkalmával.  

Az éves teljesítményértékelés alkalmával rögzített adatok alapul szolgálnak a 

karriertervezéshez, információkat biztosítanak a munkatársak képzéséhez, to-

vábbképzéséhez, valamint a humánerőforrás-gazdálkodási stratégia részét ké-

pező személyzetfejlesztéshez.  

Oktatói elégedettség vizsgálatot rendszeresen, háromévente végeznek.  

A belépő hallgatók szintjére elsősorban a felvételi ponthatárból vonható le kö-

vetkeztetés, a ponthatár a költségtérítéses rendszer miatt kisebb visszaesést mu-

tat. Csökken a nyelvvizsgával bejövők száma. A mintatanterv első félévének 

kötelező tárgyait az első 3 aktív félévben a hallgatóknak teljesíteniük kell, ami 

többnyire sikerül is. 

A Gazdaságtudományi Kar nagy figyelmet fordít a hallgatói véleményekre, amit 

a minőségpolitikai nyilatkozat is hangsúlyoz. Minden félév végén, még a félév 

végi értékelés és a vizsgaidőszak megkezdése előtt a hallgatók kérdőívet tölte-

nek ki, amelyben adott szempontok szerint értékelik a kurzust és az oktató tel-

jesítményét. Az OMHV felmérések eredményeit intézeti és tanszéki, valamint 

oktatói szinten küldik ki és értékelik. Az elmúlt időszakban a szak oktatóira 

vonatkozó eredmények alapján a szükséges fejlesztési/beavatkozási lépéseket 

az intézetek és tanszékek megtették. Ezekről minden esetben feljegyzés készült. 



pénzügy és számvitel 
alapképzés 

577 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT elemzések korlátjaiként a törvényi szabályozás változásaiból ere-

deztethető kiszámíthatatlanság, valamint a finanszírozás kérdésköre van feltün-

tetve, beleértve az oktatói béreket, illetve a hallgatók önfinanszírozásának kor-

látozott lehetőségeit. A szak erőssége az erős tudományos háttérrel rendelkező 

oktatói gárda, a széleskörű vállalati kapcsolatrendszer (ami a gyakorlatorien-

táltságot és a munkahelyi elhelyezkedések lehetőségét biztosítja) és a motivált-

ság (a hallgatók megkapják a mérlegképes könyvelő oklevelet is). Ezt egészítik 

ki a régió viszonylagos fejlettségéből adódó lehetőségek és erősségek. Gyenge-

ségnek a nagy csoportlétszámokat, a hallgatók tudásszintjének heterogenitását 

és a szintre hozás nehézségét tartja az intézmény. Emiatt jelentkezik lemorzso-

lódás is. Határozottan gyengeség a nyelvtudás szintje, ami a mobilitás és a dip-

lomaszerzés szempontjából is gond. A felsőoktatási régióban meglévő konku-

rencia, Budapest elszívó hatása is ilyen tényező. Lehetőséget látnak nemzetközi 

együttműködésekben, EU-s pályázatokban, illetve a versenytársakkal történő 

együttműködésben. Veszélynek a beiskolázási piac csökkenését, a lemorzsoló-

dást, a versenyhelyzetet tartják. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Szükséges a személyi feltételek MAB követelményekhez igazodó átalakí-

tása (a tantárgyfelelősök által gondozott tantárgyak számának tekinteté-

ben). 

2. Javasolt a 4. félévről egy 3 kredites 30 óra/féléves szabadon választható 

tantárgy átcsoportosítása a 3. félévre. 

3. Célszerű a beiskolázási tevékenység fejlesztése a hallgatói létszám növe-

lése érdekében, valamint a lemorzsolódás csökkentése érdekében straté-

giai terv összeállítása. Továbbá javasolt a végzettek munkaerőpiaci érté-

kének erősítése az Erasmus programok ösztönzésével (esetleg ezek anyagi 

támogatásával is). 

4. Javasolt felzárkóztató kurzusok, nyelvi órák beépítése a tantervbe, a hall-

gatók felkészültségének és nyelvtudásának emelése érdekében. 

5. Dicséretes, hogy a záróvizsga-bizottságok munkájában külsős szakembe-

rek is részt vesznek, de javasoljuk, hogy a záróvizsga-bizottságok elnökei 

az egyetem oktatói közül kerüljenek ki. 
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Pécsi Tudományegyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

pénzügy és számvitel 

alapképzési szak 

 

működő képzés értékelése: 

2007/10/XI/4. sz. MAB határozat 

2016/1/VII/5/11. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szakon a képzés nappali és részidejű (levelező) munkarendben folyik, ma-

gyar nyelven. A képzés nem tartalmaz specializációt. 

A meghatározó ismeretkörökre vonatkozó előírások teljesülnek, így a közgaz-

daságtani/módszertani/üzleti alapozó ismeretek 80-90 kredites előírása (87 kre-

dit), a társadalomtudományi ismeretek 10-20 kreditre vonatkozó javaslata (12 

kredit), illetve a szakmai törzsanyag 70-90 kredites előírása is (72 kredit). A 

gyakorlati ismeretek aránya (105 kredit) is megfelelő. A szabadon választható 

tárgyak minimum 9 kredites értéke éppen teljesül. Ezek kevésbé szakmai jel-

legű tárgyak, a választható szakmai törzstárgy viszonylag kevés. Szakdolgozat-

hoz rendelt kreditérték nincs a KKK-nak megfelelően. A képzés keretében spe-

cializáció nem került meghirdetésre. A szakmai nyelvi képzésre az alapszak 3-

4. szemeszterében kerül sor, ami biztosítja a szakmai nyelvvizsgára történő fel-

készítést. Pozitívumként említhető a tantárgystruktúra nem szétaprózódott jel-

lege, a relatíve magas tantárgyi kreditérték (6 kredit az alapozó és szakmai 

törzstárgyak jelentős részénél). Ugyanakkor néhány kompetencia kötelezően, 

illetve szabadon választható tantárgyakkal lefedett, amelyek felvétele nem ga-

rantált minden hallgató esetén. 

Az elmélet és a gyakorlat aránya megfelel az előírtaknak. A tananyagok és a 

szakirodalom korszerű, a szakmai törzstárgyak többsége saját (kari) jegyzetek-

kel, tankönyvekkel támogatott. 

A levelező képzési forma tanterve megfelel a nappali tagozatos képzés szerke-

zeti arányainak és tartalmi követelményeinek, így a különböző képzési formák 

egyenértékűsége biztosítható. 
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Személyi feltételek 

A szakfelelős, Bélyácz Iván Dsc szakmai-tudományos megfelelősége messze-

menően biztosított. A képzés további személyi feltételei a formai követelmé-

nyeknek megfelelnek. Minden tantárgyfelelős rendelkezik tudományos foko-

zattal. A tantárgyfelelősök szakmai kompetenciája megfelelő, de megemlí-

tendő, hogy 4 esetben a tantárgyfelelősség nem jár együtt az oktatásban történő 

részvétellel. A képzésben részt vevő 62 oktatóból 43 minősített (69%). Az 

AT/AE oktatókra vonatkozó minimum 3:1 arány teljesül, a vendégoktatókra 

oktatókra vonatkozó legfeljebb 20%-os arány szintén. A kredit- és óraterhelé-

sek arányai megfelelőek.  

Az oktatói kar életkor szerinti megoszlása kevésbé szerencsés, a középgenerá-

ció vonatkozásában magasabb részarány volna megfelelő (a C-SWOT elemzés-

ben a gyengeségek között erre fel is hívják a figyelmet). 

Tudományos háttér 

A szakon folyó képzés tudományos háttere megfelelő. A szak alapozó-, törzs- 

és differenciált tárgyainak oktatói mind kellő számú és minőségi – a szakhoz is 

kötődő – publikációs aktivitással rendelkeznek, emellett kutatási projektek is 

kapcsolódnak a szakhoz. A pályázati aktivitás is fokozott mértékű a Közgazda-

ságtudományi Karon, de nem ítélhető meg, hogy ebben a pénzügyi és számviteli 

szakterülethez kapcsolódó témák mennyire meghatározóak, illetve hogy a szak-

terület oktatói milyen mértékben kapcsolódnak be a pályázati kutatásokba. 

Infrastrukturális feltételek 

A kar 2003-ban felújított épülete teljes körűen megfelel az oktatás igényeinek. 

A termek a szükséges technikai feltétellel ellátottak (projektor, számítógép). A 

számítástechnikai ellátottság megfelelő.  

2010-ben költözött be a kari könyvtár a Tudásközpont könyvtárába, ahol a leg-

modernebb feltételek állnak rendelkezésre a könyvtárlátogató hallgatók és ok-

tatók számára. A jegyzetek nagy része digitális formában is rendelkezésre áll. 

Különösen pozitív elemként említhető az évenkénti 5000 kötetes állománybő-

vülés, ugyanakkor az előfizetett folyóiratok számának radikális csökkenése (a 

korábbi érték 44%-ára) kritikusan értékelhető. A kutatói munkát a PTE által 

előfizetett adatbázisok is támogatják. 

A karon működő Coospace rendszeren keresztül biztosított minden, a tanulmá-

nyok abszolválásához szükséges információ (tantárgyi programok, előadásváz-

latok, minta-vizsgasorok stb.). A könyvtárban is hozzáférhetők a könyvek, se-

gédletek, jegyzetek. A karon működő jegyzetbolt forgalmi tapasztalatai tükré-

ben megfelelő a hallgatók kari jegyzetekhez történő hozzáférési lehetősége, il-

letve egyéb szakkönyvek értékesítésével is foglalkozva biztosított a hallgatók 

megfelelő szakirodalommal történő ellátása. 
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A számviteli-könyvelői munkához szükséges szoftverek rendelkezésre állnak, 

bár a hallgatói észrevételek szerint ezek használata viszonylag korlátozott. 

A képzési létszám és kapacitás 

A szak tervezett hallgatói létszáma a nappali tagozaton 2009-ben 110 fő volt. 

A következő évben 130-ra nőtt, majd 100-ra csökkent, 2012-től a felvételi ke-

retszám 120 fő. Levelezőn a vizsgált időszakban ez a szám 100 fő volt évente. 

A ténylegesen felvett hallgatók száma nappali (108, 111, 83, 76, 73) és levelező 

(59, 66, 54, 45, 27) tagozaton egyaránt folyamatosan csökkent. A kapacitáski-

használtság 91%-ról 61%-ra csökkent, ami jelentős mértékű visszaesést mutat. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az előadások, szemináriumok és gyakorlatok aránya megfelelő, az alapozó is-

meretek és a szakmai törzsanyag tárgyai esetében jelentős a gyakorlatok sze-

repe. Jellemző az önálló feladatmegoldás, a kiselőadás, illetve a házi dolgozat. 

A könyvelési tevékenység szoftveresen is támogatott. A szakmai nyelvi képzés 

jól biztosíthatja a szakmai nyelvvizsgára történő felkészítést, illetve lehetővé 

teszi a szakmai kurzusok keretében az idegen nyelvű irodalom feldolgozását. 

Pozitívumként értékelhető a kar jelentős tananyagfejlesztési tevékenysége a 

2009-2014 közötti időszakban, a szak profiljához kapcsolódóan különösen a 

számviteli tananyagok fejlesztése kiemelkedő (pénzügyi területen egy példatár 

készült). 

Értékelés és ellenőrzés 

A kollokviummal és a gyakorlati jeggyel záró tantárgyak aránya nem ideális 

minden félévben, de nem jellemezhető aránytalannak a féléves és vizsgaidő-

szak hallgatói terhelése. A vizsgaidőszak 5-6 kollokviuma teljesíthető. A szó-

beli vizsgák alkalmazása kevésbé gyakori. A csoportfeladatok kifejezetten a 

gyakorlati jeggyel záródó tárgyaknál dominálnak. A zárthelyi és vizsgadolgo-

zatok jól számon kérik a leadott ismeretanyagot. Minden oktató biztosítja az 

egyéni konzultációs lehetőséget az oktatott tárgyaik esetén. 

A szakmai gyakorlatok minősége a vonatkozó kari szabályzat alapján már a 

gyakorlati hely biztosításánál elkezdődik, hiszen a kar „akkreditálja” a gyakor-

lat helyszínét, a gyakorlati tevékenységet pedig tutorok segítik és értékelik ösz-

szetett szempontrendszer alapján. 

A szakdolgozat-készítés módszertana 2x90 perces fakultatív tárgy. A fakultatív 

jelleg megkérdőjelezhető, szerencsésebb lenne a tanterv kötelező részévé tenni 

annak érdekében, hogy minden hallgató számára biztosított legyen a megfelelő 

felkészítés a szakdolgozat írására. A szakdolgozati témaválasztásban az egyes 

témakörök közötti megoszlás tekintetében a számviteli témák aránya 40%-ról 
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25%-ra esett vissza egy év alatt. A témaválasztást követően a szakvezetés ren-

deli a hallgatóhoz az oktatót, tehát a hallgató témát és nem konzulenst választ, 

ami kifejezetten jó gyakorlat. A legkedveltebb témacsoport a vállalati pénz-

ügyek és a számviteli információs rendszerek, amelyek jól reprezentálják a sza-

kon elvárt ismereteket. 

A záróvizsgán csak a szakdolgozat megvédése szerepel a szakdolgozat prezen-

tálásával és a bírálók által javasolt kérdések megválaszolásával, amelynek teljes 

ideje kb. 30 perc/hallgató. A záróvizsgának a védésre és a szakdolgozathoz kap-

csolódó kérdésekre történő szűkítése nem szerencsés, mert – a képzés során 

komplex számonkérések (szigorlatok) hiányában – ez nem biztosítja a hallga-

tók felkészültségének a megfelelő mérését. A záróvizsga-bizottság véleményét 

figyelembe veszik a szak fejlesztésénél. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A felvettek száma nappali tagozaton a vizsgált időszakban összesen 451 fő, le-

velező tagozaton 251 fő. Ebből a keresztféléves meghirdetés 3, illetve 8 felvet-

tet eredményezett, ennek alapján a keresztféléves meghirdetés értelme megkér-

dőjelezhető. Diplomát 374-en kaptak eddig nappali tagozaton (61, 74, 61, 101, 

77), és 99-en levelezőn (-, 45, 18, 22, 14). A szakon a lemorzsolódás nem nagy-

mértékű, a levelező tagozaton inkább jellemző a nyelvvizsga hiánya miatt nem 

kiadott diplomák magasabb aránya a nappali tagozathoz képest. 

Az intézményben a pénzügy mesterszakon való továbbtanulás lehetősége adott, 

a szak tanterve a bemeneti ismereteket jól biztosítja, ezáltal az egymásra épülés 

garantált. Az önálló kutatáshoz szükséges ismeretek átadása részben kötelező, 

de inkább választható tárgyak keretében adott.  

A tehetséggondozás a KTK tevékenysége által adott. A hallgatói aktivitást mo-

tiválandó pontgyűjtő füzetet vezettek be. A Janus Pannonius Közgazdasági 

Szakkollégium műhelyei is segítik a hallgatók tudományos tevékenységét. A 

Simonyi Üzlet- és Gazdaságfejlesztési Központ Vállalkozásfejlesztési Prog-

ramja jó felkészítést jelent a gyakorlati életben történő szerepvállalásra. A szak 

hallgatóinak OTDK szereplései és eredményei az elmúlt időszakban kiegyenlí-

tettek, a kari szintű TDK vállalást célszerű ösztönözni. 

A végzett hallgatók elhelyezkedését is segítő szakmai gyakorlati helyek bizto-

sítása nagy hangsúlyt kap a szak szervezésében. A Vállalati Hét, a Simonyi 

Üzlet és Gazdaságfejlesztési Központ tevékenysége, s a Szaknap is segíti a hall-

gatók tájékoztatását a szakmai életben való lehetőségekről, a kapcsolatok fel-

vételét, a továbbtanulási, képzési információk átadását, az alumni programba 

való bekapcsolódást. A végzettek munkaerőpiaci megfelelése jó színvonalú, a 

szükséges kompetenciákkal az elvárási szint felett rendelkeznek. 
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3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakot a Közgazdaságtudományi Kar gondozza. A szak jól beágyazott a kar 

működési és döntéshozatali folyamataiba, ennek megfelelően az érdekérvénye-

sítő képessége is komoly mértékben biztosított. A szakfelelős és a szakkoordi-

nátor magas színvonalon biztosítják a képzésnek nemcsak a tartalmi, hanem 

szervezési folyamatainak a rendezettségét is, együttműködve a kari vezetéssel. 

Megfelelő gyakorisággal kerül Kari Tanács elé a kar oktatási stratégiájának 

megvitatása, oktatási eredményességének értékelése (képzési portfólió átalakí-

tására vonatkozó igény, nappali-levelező képzésben résztvevők aránya, ke-

resztféléves képzés létjogosultsága).  

Belső, rendszeres minőségbiztosítás  

A kar ISO 9001 és ISO 14001 rendszert működtet.  

A PTE KTK oktatóinak teljesítményértékelési rendszere példaértékű, jól szolgálja 

a motivációt. Az oktatók módszertani, szakmai fejlődési lehetősége a doktori kép-

zést követően is biztosított. A szak oktatóinak színvonalas kutatási-publikációs te-

vékenysége a szak tananyagfejlesztését is jól szolgálja. A belépő oktatóknál a 

belső/külső arány vonatkozásában jelentős mértékben támaszkodnak saját hallga-

tóik kinevelésére, előléptetésekre. A külső forrásokra történő támaszkodás kevésbé 

jellemző, az egyetemi tanárok utánpótlása szempontjából ez nem feltétlenül biz-

tosít megfelelő megoldást. A 40 év alatti oktatók óralátogatásának rendszere 

megfelelő, ugyanakkor a mentoronkénti 10-12 oktató túlzott terhelést jelent.  

A hallgatók munkaerőpiaci megfelelését szolgálják azok a kari rendezvények, 

amelyeken a kar vezetése, az oktatók a hallgatókkal együtt közvetlen informá-

ciót kapnak a munkáltatóktól az elvárásokról és a lehetőségekről. 

A kimenetek tekintetében a DPR felmérések a következő fontos információkat 

biztosították: a KTK végzettjei közül dolgoztak legnagyobb arányban külföl-

dön a diplomázás előtt (17,7%); az abszolutórium megszerzése után a munka-

helykeresést követően a végzetteknek csak 5,75%-a nem talált munkát, ami a 

karok közül a legalacsonyabb érték; a friss diplomások nettó keresete 223.070 

Ft, ami az orvosi kar végzettjei után a második legmagasabb jövedelem. A sza-

kon végzettek 17%-a tanul tovább nappali tagozaton, 5%-uk munkanélküli a 

végzést követő egy évben. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT elemzések korlátjaiként a törvényi szabályozás változásaiból ere-

deztethető kiszámíthatatlanság, valamint a finanszírozás kérdésköre van feltün-

tetve. Erősségként emelik ki többek között a saját tananyagaik magas arányát, 
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két doktori iskolájukat, szakmai szervezetekkel való együttműködésüket. 

Gyengeségnek az oktatók korösszetételét, az oktatói terhelést, a hallgatók csök-

kenő tudásszintjét tartják. Lehetőséget látnak a nemzetközi kapcsolatok fejlesz-

tésében, a vállalkozások oktatásba történő intenzívebb bevonásában, illetve 

társkarokkal kialakított szakokban. Veszélynek tekintik a gyorsan változó szám-

viteli és adózási szabályozási környezetet, a külföldi intézmények vonzerejét és 

a bizonytalan oktatáspolitikai környezetet. 

Reálisak a kari vezetők és a szakfelelős által kiemelt teendők a jövőre nézve. 

Ezek között megjelenik a kar bevételi struktúrájának átalakítása, az oktatói mo-

bilitás, gyakorlati tapasztalatszerzés biztosítása, az üzleti orientációs és vállal-

kozói kapacitásépítés fejlesztése. További fontos feladat az oktatói kar generá-

ciós problémájának kezelésére vonatkozó stratégia kidolgozása, különös tekin-

tettel a professzori utánpótlásra; a kutatási aktivitás képzési profilhoz való kap-

csolódásának biztosítása; a hallgatói bemenet minőségi problémáinak kezelése; 

a külföldi hallgatók számának növelése. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Megfontolásra ajánlandó a záróvizsga rendszerének átalakítása, a számon-

kérés során komplex szóbeli vizsga keretében a hallgatók ismereteinek, 

kompetenciáinak értékelése. 

2. Fontos, hogy a szak KKK-jában szereplő kompetenciákat a kötelező tan-

tárgyak anyaga teljes körűen fedje le. 

3. Szükséges az oktatói kredit- és óraterhelések csökkentése, valamint a sze-

mélyi feltételek MAB szempontoknak megfelelő módosítása (órát nem 

tartó tárgyfelelősök). 

4. A szakdolgozat-készítés módszertanát szerencsésebb lenne a tanterv köte-

lező részévé tenni annak érdekében, hogy minden hallgató számára bizto-

sított legyen a megfelelő felkészítés a szakdolgozat írására. 

5. Szükséges az oktatói kar generációs problémájának kezelésére vonatkozó 

stratégia kidolgozása. 
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Szegedi Tudományegyetem 

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

pénzügy és számvitel 

alapképzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2005/6/X/2/148. 

2016/1/VII/5/12. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szakon a képzés nappali munkarendben folyik, magyar nyelven. A képzés 

nem tartalmaz specializációt. 

Az alapszak tantervében arányosan szerepel a közgazdaságtani, a módszertani 

és az üzleti alapismeretek kreditösszege. A kötelezően választható kurzusok 

megfelelő tantárgyi kínálatot biztosítanak. Az alapozó ismeretek 86 kreditér-

téke megfelel a képzési követelményeknek. Az alapozó blokkban az előadások 

és szemináriumok aránya kiegyensúlyozott, a gyakorlatok megfelelő súlyt kép-

viselnek. A társadalomtudományi alapismeretek tárgykínálata ugyancsak meg-

felel a képzési követelményeknek (összes kreditérték: 12). A szakmai törzs-

anyag (72 kredit) tantárgyi szerkezete összhangban van az alapszak követelmé-

nyeivel, abban erős számviteli és közpénzügyi tantárgycsoport található. A sza-

badon választható tárgyak 10 kredit értékben szerepelnek a tantervben. A tan-

terv biztosítja gazdasági nyelvórák felvételét és hallgatását.  

A tanterv egészében a tantárgyak egyenkénti kreditértéke jól megválasztott, az 

alapozó blokkban az 5 kredites tárgyak jellemzők, a szakmai tárgycsoportban a 

3 kredites tárgyak dominálnak. A tantárgyi szerkezet megfelelően koncentrált-

nak tekinthető. A tanterv előnyös sajátossága, hogy abban jól kihasználják az 

integrált egyetem létéből fakadó előnyöket: fokozottan támaszkodnak a társka-

rok oktatóinak hozzájárulására a módszertani alapozó képzésben. Ebből adó-

dóan a módszertani megalapozás kiemelkedő színvonalú. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Kovács György tapasztalt, tudományos minősítéssel rendelkező 
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egyetemi oktató, s ugyanez mondható el a tárgyfelelősökről is. Az alapszakon 

oktatók több mint 70%-a a Szegedi Tudományegyetem oktatója, emellett nagy 

számban vonnak be doktorandusz hallgatókat – gyakorlatvezetőként – az okta-

tómunkába. Az oktatók csaknem 2/3-a rendelkezik tudományos fokozattal. Az 

oktatók zöme gazdasági végzettségű, az alapozó módszertani tárgyakat minő-

sített társkari oktatók tanítják. A tárgyfelelősök közül két kötelezően választ-

ható tárgy felelőse nem rendelkezik tudományos fokozattal. Az AT/AE/ okta-

tók 3:1 aránya nem teljesül (62 AT és 23 AE oktatót foglalkoztatnak), de a 

szakmai képzés a főállású oktatók által dominált. A vendégoktatók aránya meg-

felel a követelményeknek.  

Az oktatói kar életkor szerinti megoszlása szerencsés, abban kedvező arányban 

reprezentáltak a fiatalabb korosztályok. 

Tudományos háttér 

Az alapszak tudományos kutatói hátterét a karon folyó pénzügyi és számviteli 

tárgyú kutatások teremtik meg. Ennek keretében kutatások folynak a pénzügyi 

elmélettörténet, a költségvetési politika témakörében, továbbá vizsgálják a fis-

kális föderalizmus új elméleti eredményeit. Kutatások folynak a pénzügyi kul-

túra fejlettségi problémáinak feltárására, valamint több számviteli tárgykörben 

is. Az oktatók publikációs aktivitása megfelelőnek tekinthető.  

Infrastrukturális feltételek  

Az alapszak képzését is biztosító Gazdaságtudományi Kar igényesen kialakí-

tott, minden igényt kielégítő körülmények között végzi munkáját. Az oktatást 

szolgáló termek és szemináriumi szobák, az adminisztratív célú irodák megfe-

lelő elhelyezést biztosítanak. A kar igénybe veheti a társkarok helyiségeit is. A 

számítástechnikai és oktatástechnikai felszereltség példásan magas színvonalú. 

A szak hallgatói hozzájutnak a munkájukat segítő adatbázisokhoz és módszer-

tani segédletekhez. A kar hallgatói korlátlanul elérhetik a Szegedi Tudomány-

egyetem Központi Könyvtárának szolgáltatásait, erre tekintettel önálló kari 

könyvtár fenntartására nincs szükség. A hallgatók minden szükséges tanköny-

vet, jegyzetet könnyen be tudnak szerezni.  

Mindent egybevetve az alapszakon, s tágabban a kar egészében az oktatás inf-

rastrukturális feltételei ideálisak. 

A képzési létszám és kapacitás 

A kar azon kivételes helyek közé tartozik, ahol a kapacitások feltöltése nem 

okozott problémát. Az éves felvehető létszám 90 volt, így a szakos kapacitás 

360 hallgató. Ennek alapján az alapszak kapacitásfeltöltöttsége 2009-2014 kö-

zött rendre meghaladta a 90%-ot. Ezt lényegesen nem befolyásolta a lemorzso-

lódás és feltorlódás egyenlege. 
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2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az előadások, szemináriumok és gyakorlatok aránya célszerűen kialakított és a 

követelményeknek megfelelő.  

A karon általában és a vizsgált alapszakon különösen eredményes tananyagfej-

lesztő munka folyik, a hallgatók megfelelően ellátottak oktatási segédletekkel. 

A hallgatóktól megkövetelt egyéni munka aránya megfelelő, s jelentős aktivi-

tást kíván meg. A kar változatos formákban segítséget nyújt a hallgatók mód-

szertani felkészüléséhez, s ebben jól kihasználja az integrált egyetemi szerve-

zetben rejlő előnyöket. A képzési folyamat szerves részévé tették a gyakorlati 

képzést, s a hallgatók gyakorlati felkészüléséhez szervezett módon nyújtanak 

segítséget. A szakmai gyakorlat megszervezése és lebonyolítása példás tuda-

tossággal és szervezettséggel folyik. A kar hallgatói külföldi részképzésen és 

szakmai gyakorlaton egyaránt részt vehetnek.  

Értékelés és ellenőrzés 

A karon az értékelés és az ellenőrzés módszerei változatosak, s megválasztásuk 

az egyes esetekre a célszerűség elvét követi. A számonkérési rendre a magas 

fokú szervezettség és a körültekintő lebonyolítás a jellemző, így szabályozott a 

hallgatói panaszok orvoslása is. A kar gondosan kidolgozta és működteti az 

általános és szakmai kompetenciák elsajátításának módját és kritériumrendsze-

rét. Írásbeli és szóbeli vizsga egyaránt van a számonkérési rendben, a gyakor-

latorientált kurzusokon a félévet átfogó projekteken dolgoznak a hallgatók.  

A szakdolgozati témaválasztásban a hallgatói döntés a meghatározó. 

A záróvizsga rendjében együtt szerepel a szakdolgozat védése és a szóbeli 

vizsga. A záróvizsga-bizottságoknak mindig van külső tagja.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A felvettek száma nappali tagozaton 2009-2013 között összesen 452 fő. Diplo-

mát 282-en kaptak eddig (20, 54, 55, 78, 75). Az adatok arról tanúskodnak, hogy 

a képzésbe bekerülő (cca 90 fő) hallgatók körülbelül fele szerez diplomát, amiben 

a lemorzsolódáson kívül a nyelvvizsga-követelmények nem teljesítésének is sze-

repe van, bár ez a tendencia javulást mutat, – ma ez az arány nem éri el a 10%-ot. 

A szak iránti hallgatói érdeklődés az önköltségessé váló képzés bevezetésével 

valamelyest csökkent, de a következő tanévben már újból élénkült az érdeklődés. 

A változás a felvételi átlagpontszám mérséklődésével járt. Kedvezőtlen körül-

mény, hogy az utóbbi három évben érzékelhetően csökkent a felvételre jelentke-

zők tudásszintje, s ez fokozott kari erőfeszítéseket igényel a felzárkóztatásban. 
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A kar jól szervezett programokkal segíti a hallgatók továbblépését és a tehet-

séggondozást. Ezek része a tudományos diákköri rendszer támogatása és a de-

monstrátori rendszer működtetése. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A képzési programok megtervezése és működtetése a szakfelelősök és a képzési 

felelősök, illetve az intézetek feladata, s ugyanez vonatkozik a képzés tartalmá-

nak frissítésére is. E feladatok karon belüli harmonikus megoldása tapasztalható.  

A Kari Tanácsban megfelelő képviselettel rendelkeznek az alapszak felelős ve-

zetői, s ez garancia a hatékony érdekérvényesítéshez. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A kari minőségbiztosítási rendszer tagoltan kimunkált, s funkciói kiterjednek 

az oktatói teljesítményértékelésre s a hallgatói elégedettségmérésre. A minő-

ségbiztosítási rendszer működése kiterjed az oktatói kiválasztás szervezésére 

is. Az oktatók továbbképzésének tervezése és a tevékenység szervezett segítése 

fontos eleme a kari minőségbiztosításnak. A teljesítménymérés és a hallgatói 

elégedettségmérés kari rendszerének bemutatásából és az eredmények ismerte-

téséből kiderül, hogy e tevékenység felelősei megkülönböztetett jelentőséget 

tulajdonítanak e fontos területek vizsgálatának. A minőségbiztosítási rendszer 

hatékony működtetésének köszönhető a hallgatói előrehaladás monitorozása, s 

a felzárkóztatás szervezett működtetése.  

Az oktatói munka hallgatói véleményezése szintén fontos eleme a minőségbiz-

tosításnak. A kar folyamatosan figyeli a munkaerőpiaci visszajelzéseket, s a 

diplomás pályakövetési rendszer eredményeit. Ezekből megállapítható, hogy 

hallgatóik 70-80%-a a végzés után nagyon rövid időn belül elhelyezkedik, ugyan-

akkor az is kiderül a felmérésekből, hogy a végzett hallgatók ugyanakkora há-

nyada kerül Budapestre és környékére, amennyien a régióban maradnak. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

Az alapszak korlátai közül a kar kiemeli, hogy az államilag finanszírozott kép-

zés visszavonulása a felvett hallgatók minőségének csökkenéséhez vezetett, 

mivel a tehetségesebb hallgatók más oktatási intézményekbe vagy külföldre 

mentek tanulni. Kedvezőtlen külső körülménynek tekintik azt, hogy nagyszámú 

felsőoktatási intézmény folytat pénzügy és számvitel alapképzést, s ez a piac 

túltelítődésére utal. Az alapszak erősségei között tartják számon az alapos fel-

készültségű oktatói kart, valamint az oktatók és hallgatók közötti közvetlen 

kapcsolattartást. A végzett hallgatók munkaerőpiaci szerepvállalásáról konzek-

vensen kedvező információk érkeznek. A gyengeségek között történik említés 
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a számviteli területen oktatók fiatal koráról, amiből következően a tudományos 

háttér megerősödésére hosszabb távon lehet számítani. A veszélyek közül a bi-

zonytalanságot emelik ki, ami a társadalomtudományi szakok jövőjével kap-

csolatos a felsőoktatás fejlesztési stratégiájában. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Szükséges a személyi feltételek MAB követelményekhez igazodó átalakí-

tása (az AT/AE arány korrigálása, tantárgyfelelősök tudományos fokozata). 

2. Célszerű a vállalati kapcsolatok további erősítése a szak gyakorlatorien-

táltságának fejlesztése céljából. 
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Szent István Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudo-

mányi Kar 

Gazdasági, Agrár- és Egészség-

tudományi Kar 

Gödöllő, Budapest, Békéscsaba 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

pénzügy és számvitel 

alapképzési szak 

 pénzügy; számvitel  

specializációk 

szakindítási MAB határozat: 

2007/8/XII/3/19. 

Békéscsabai képzés MAB határozata: 

2005/6/X/2/98.  

(a jogelőd Tessedik Sámuel Főiskolán) 

2016/1/VII/5/13. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő 

(monitor) eljárás közbeiktatásával.  

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 A békéscsabai képzés feltételei (különösen a személyi feltételeket illetően) 

nem érvényesülnek maradéktalanul.  

 2015 szeptemberétől a GAEK-en is a GTK tantervei szerint indítják a kép-

zést, amire a békéscsabai oktatói állomány a MAB jelentés készítésekor 

nem volt kellően felkészülve.  

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A pénzügy és számvitel alapszakon magyar nyelvű teljes idejű nappali és rész-

idejű, levelező képzés folyik a Szent István Egyetem gödöllői székhelyén, to-

vábbá a budapesti (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, GTK) és a békés-

csabai (Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, GAEK) telephelyeken. 

A tanterv összeállítása a GTK hatásköre. Az alapozó ismeretek tárgyainak kre-

ditértéke 91, a szakmai törzstárgyak kreditértéke 53, a differenciált ismeretek 

(specializációk) tárgyainak kreditértéke pedig 36. A szabadon választható tan-



pénzügy és számvitel 
alapképzés 

590 

tárgyak esetében a hallgatók a GTK összes szakján induló tárgyakból választ-

hatnak. Más szempontból áttekintve, a szakmai tárgyak kreditértéke összesen 

100 kredit + szakmai gyakorlat 30 kredit.  

A számvitel tárgy (számvitel alapjai) oktatása a 3. félévben kezdődik, ezt követi 

a 4. félévben a pénzügyi számvitel tárgy oktatása. Az összes többi számvitel 

tárgy (összesen 9) oktatására az 5. és 6. félévekben kerül sor. Célszerűbb lenne 

korábban elkezdeni a számvitel tárgyak oktatását, így elkerülhető lenne az 5-6. 

félévekben a túlzott koncentráció. A pénzügyi tárgyak oktatása a 1. félévben 

kezdődik, és a számvitelhez hasonló koncentráció tapasztalható. 

A tananyagok részben intézményi jegyzetek, részben külső szakkönyvek. A 

képzési tájékoztató tartalmazza az összes tárgy kötelező és ajánlott irodalmát. 

A felsorolás alapvetően korszerű, bár – mivel a számviteli és pénzügyi (elsősor-

ban adózási) változásokat az írott tananyag mindenütt nehezen követi – több 

esetben forrásmunkákat jelöltek meg kötelező irodalomként, ezzel biztosítva a 

tananyag korszerűségét, használható ismereteit. Ez utóbbit a hallgatókkal való 

konzultáció is megerősítette.  

Békéscsabán nagy léptékű átszervezés folyik: korábban a jogelőd Tessedik Sá-

muel Főiskola akkreditált képzésének a tantervei szerint folyt az oktatás, 2015 

szeptemberétől a GTK által elfogadott tantervek alapján folytatódik felmenő 

rendszerben. Az erre való felkészülés 2015 tavaszán nem tűnt meggyőzőnek. 

Kétségtelen ugyanakkor az is, hogy az „áttérés” az alapozó tárgyakkal indul, e 

területen pedig nincsenek lényeges változások. A korábbi, jelenleg még futó 

tanterv tartalmaz nyelvi órákat, míg a GTK által elfogadott tanterv szaknyelvi 

órákat nem. Félő, hogy ezen lehetőség megszűnése tovább rontja az amúgy sem 

megfelelő nyelvismeretet. 

Személyi feltételek 

A szak felelőse, egyben a pénzügy specializáció felelőse Zéman Zoltán, a szám-

vitel szakirány felelőse Vajna Istvánné Tangl Anita. Mindketten egyetemi do-

censek, elismert oktatók. Összesen 62 oktató vesz részt a képzésben (57 oktató 

+ 1 fő professor emeritus és 4 tanszéki mérnök), köztük 23 tantárgyfelelős, ők 

mind minősítettek. A GTK-nak a képzésben résztvevő oktatói közül 39 fő ren-

delkezik PhD, 4 fő CSc és 1 fő DSc fokozattal. Az oktatók munkaviszonya 

alapján (beleértve a négy tanszéki mérnököt is) 53 fő teljes munkaidőben, 4 fő 

részmunkaidőben dolgozik. A vendégoktatók száma 5 fő. Az oktatók több mint 

fele 45 év alatti.  

Békéscsabán az oktatói háttér biztosítása a GTK és a GAEK együttműködésén 

alapul. A tantárgyfelelősök a GTK oktatói, de kijelölésre kerültek a békéscsabai 

(helyi) vezető oktatók is. A pénzügy és számvitel szak oktatásában teljes mun-

kaidőben 17 oktató vesz részt, közülük 7 fő rendelkezik minősítéssel. A tudo-
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mányos minősítések mintegy felét nem a gazdaságtudományok területén sze-

rezték az oktatók (természettudományok, földrajztudomány, általános orvostu-

domány stb). További 7 fő folytatja tanulmányait doktori iskolákban, közülük 

4 fő már abszolutóriumot szerzett. Sajnálatos, hogy néhány pénzügy és számvi-

tel tárgynál a vezető oktató nem rendelkezik az előírt minősítéssel, szakmai 

gyakorlatuk ugyanakkor biztosított.  

Tudományos háttér 

A képzés szempontjából leginkább meghatározó tudományos hátteret az Üzleti 

Tudományok Intézete biztosítja. Az intézeten belül működik a Pénzügyme-

nedzsment és Controll Tanszék, valamint a Számviteli Tanszék. A két tanszé-

ken összesen 11 oktató tevékenykedik, közülük 7 fő minősített (63,63 %). A 

minősített oktatók közül 2 fő habilitált. A minősítéssel jelenleg nem rendelkező 

munkatársak PhD képzésben vesznek részt. 

A szakhoz kapcsolódó kutatási tevékenységek szorosan kapcsolódnak más in-

tézetek, illetve tanszékek által vezetett projektekhez. Néhány fontosabb kutatási 

program: a vezetői számvitel alkalmazási lehetőségei a KKV szektorban, a 

pénzügyi menedzsment alkalmazásában lévő kontrolling technikák, az agrárfi-

nanszírozás átalakulása, a termelés finanszírozása, a mezőgazdasági vállalko-

zások belső és külső információs rendszerének kapcsolata. 

Az intézet mellett működik Pénzügyi kutatócsoport és Számviteli kutatócsoport 

is. 2013-ban szervezték meg a Pénzügy menedzsment és controlling kutatócso-

portot. Az Üzleti Tudományok Intézetének létrehozását követően, 2013 után 

alapították a Nemzetközi Pénzügykutató Központot és a Nemzetközi Adószak-

értői Kutatóközpontot. 

Az oktatók rendszeresen részt vesznek hazai és a nemzetközi konferenciákon. 

Jelentős a publikációk száma, az önértékelés szerint éves átlagban meghaladja 

az 50 publikációt. A kutatási eredményeket hasznosítják a tananyagok kidolgo-

zása során, illetve beépítik a napi oktatómunkába. 

Békéscsabán a kutatási eredmények lényegesen szerényebbek.  

Infrastrukturális feltételek 

A képzés infrastrukturális feltételei mindegyik képzési helyszínen biztosítottak, 

beleértve nemcsak a fizikai infrastruktúrát, hanem például a megfelelő szoftve-

rekhez és adatbázisokhoz való hozzáférés lehetőségét is. 

A könyvtár jelentős gazdaságtudományi folyóirat-állománnyal is rendelkezik. 

Az egyetemi számítógépekről jogtisztán elérhetőek a legfontosabb szoftverek 

és adatbázisok, ami főleg az évközi feladatok megoldását, a TDK munkák és a 

diplomadolgozatok készítését segíti. 

Békéscsabán az infrastrukturális feltételek megfelelőek, az új könyvtár irigy-

lésre méltóan szép és korszerű, csak éppen a kihasználtsága nagyon alacsony 
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szintű. A PPP konstrukció miatt a működtetés nagyon drága, az alacsony hall-

gatói létszám miatt így kérdésessé válik, hogy a jövőben továbbra is finanszí-

rozható lesz-e.  

A képzési létszám és kapacitás 

A vizsgált 2010/11-2014/15 közötti időszakban a gödöllői és budapesti képzési 

helyeken mind a nappali, mind a levelező képzés éves tervezett felvételi keret-

számai 160-ról 90 főre csökkentek. Ugyanebben az időszakban a nappali kép-

zésre felvettek száma 83-ról 15 főre, a levelező képzésre felvetteké 98-ról 17 

főre csökkent. Öt év átlagában a kapacitáskihasználás a nappali képzésben 

36%, a levelező képzésben 40% volt.  

A GTK hallgatói létszámának közel 20%-át adja a pénzügy és számvitel szak. 

A képzési létszám szempontjából a békéscsabai képzés létszámcsökkenése 

okozhatja a nagyobb gondot. A békéscsabai képzési helyszínre vonatkozóan a 

MAB a beiratkozott hallgatókról kapott adatokat, ezek szerint Békéscsabán a 

pénzügy és számvitel alapszakon nappali képzésre a 2009/10-2014/15 között 

173 hallgató (45, 40, 39, 23, 14, 12) iratkozott be, levelező képzésre pedig 205 

hallgató (67, 50, 43, 17, 14, 14). A nappali tagozaton a létszám a negyedére 

csökkent 2009/2010 I. félévéhez viszonyítva. A levelező tagozaton még rosz-

szabb a helyzet, kb. ötödére csökkent a beiratkozott létszám. A kis létszám mi-

att évente csak egy specializációt indítanak.  

Békéscsaba beiskolázási köre jellemzően regionális jellegű, a hallgatók jelentős 

része a megyeszékhelyről kerül a karra, de nagy arányt képviselnek a megyéből 

származó hallgatók is. A beiskolázást nehezítheti a jelentős elvándorlás Békés 

megyéből.  

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A tudásátadás alapvetően előadások és gyakorlati foglalkozások formájában tör-

ténik. A kis létszámok következtében ez az elkülönítés inkább elméleti jellegű, 

nehezen különböztethető meg a kétféle módszer, leginkább keverednek. A szakot 

gondozó Üzleti Tudományok Intézete nagy figyelmet fordít a tanult ismeretek gya-

korlati adaptálására. A gyakorlati ismeretek elsajátítását esettanulmányok is segí-

tik. A hallgatók prezentáció készítésével, kiselőadásokkal fejlesztik ismereteiket. 

A gyakorlati foglalkozások megtartásához igénybe veszik a nappali tagozatos 

PhD hallgatókat is (módszertani felkészítés után). Egy-egy témakörhöz kapcso-

lódóan meghívnak előadás tartására gyakorló szakembereket is. 

Békéscsabán a kis hallgatói létszám miatt – ahol lehetséges – összevonják a kü-

lönböző képzések hallgatóit, amely elsősorban oktatásgazdaságossági kérdés.  
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A képzési folyamatban fontos követelmény az aktuális (elsősorban pénzügyi és 

számviteli) jogszabályok ismerete, melyeket a folyamatosan szervezett tanszéki 

értekezleteken, tájékoztatókon beszélnek meg az oktatók. Célszerű lenne a bé-

késcsabai oktatókat is meghívni a jövőben ezekre a megbeszélésekre. 

Értékelés és ellenőrzés 

Az egyes kurzusok oktatói a félév megkezdésekor közzéteszik a tantárgyi tema-

tikát és a követelményrendszert, amelyet a félév során már nem lehet módosítani.  

Az oktatási folyamat során megszerzett ismeretek ellenőrzése az adott kurzus 

jellegétől függően lehet a szemeszter végén szóbeli, írásbeli vizsga vagy önálló 

beadandó feladat. A félévközi hallgatói munkát alapvetően zárthelyi dolgoza-

tok íratásával ellenőrzik, de gyakran egyéni vagy csoportos beadandó felada-

tok, prezentálások is előfordulnak a számonkérés során. A kisebb hallgatói lét-

szám miatt a pénzügy és számvitel tárgyakból eléggé gyakori a szóbeli vizsgáz-

tatás is. A kis létszámú szemináriumi (gyakorlati foglalkozások) csoportok kö-

vetkeztében az oktatók személyesen is ismerik a hallgatókat, így lehetőség nyí-

lik arra is, hogy a hallgató egyéni érdeklődésének megfelelően adjanak ki fel-

adatokat és értékeljék azokat.  

A szakmai gyakorlaton végzett munkát a vállalati szakember és az egyetem mun-

katársai – erre a célra rendszeresített véleményezési, értékelési lapon – minősítik.  

A szakdolgozatok alkalmasak arra, hogy a hallgató egy adott témakörben a 

szakirodalmi jártasságát, elemző, értékelő készségét minősítse. A szakdolgozati 

témaválasztás irányított, az adott munkahelyre szabott, alapvetően gyakorlat-

orientált jellegű.  

A záróvizsga a diplomamunka védéséből és húzott tételek megválaszolásából 

tevődik össze. A záróvizsga- bizottságok írásban is értékelik a hallgatók felké-

szültségét, melyet az oktatási dékánhelyettes is megkap, így biztosított a visz-

szacsatolás is az oktatási folyamatról.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A vizsgált időszakban a nappali képzésre felvettek száma Gödöllőn és Buda-

pesten összesen 252 (83, 82, 45, 27, 15), a levelező képzésre felvettek száma 

pedig 281 (98, 92, 44, 29, 15). A nappali képzésben 84 (0, 14, 26, 44, 0) diplo-

mát adtak ki, a levelező képzésben pedig 33-at (0, 5, 6, 22, 0).  

A diploma megszerzése szempontjából lényeges a hallgatók nyelvi felkészült-

sége. A nappali tagozaton a felvett hallgatók kevesebb, mint 10%-a rendelke-

zett a felvételkor nyelvvizsgával. A 2014/15. tanévben a nappali tagozatra fel-

vettek közül egy hallgatónak sem volt a felvételkor nyelvvizsgája. A nyelv-

vizsga hiánya miatt közvetlenül a záróvizsga után diplomát nem szerző hallga-

tók aránya kb. 30%. Az intézményen belül van lehetőség a nyelvvizsga meg-
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szerzésére, de úgy tűnik, a hallgatók egy része nem tud élni a lehetőséggel, il-

letve a tanulmányok befejezését követően pótolja az idegennyelv-tudásának a 

hiányosságait.  

A képzés alapvető célja a gyakorlati munkára történő felkészítés, de ezzel 

együtt biztosított, hogy a hallgatók a képzés második ciklusára (pénzügy mes-

terszak) is megfelelő felkészítést kapjanak. Az első célkitűzés megvalósítását a 

munkaerőpiaci felmérések visszaigazolják, a második cél megvalósítását pedig 

a mesterképzésben való helytállás igazolja. A GTK-n a pénzügy és számvitel 

alapszakon végzett hallgatók viszonylag nagy aránya folytatja a tanulmányait a 

GTK pénzügy mesterszakján vagy a kar más mesterszakján, a nappali tagozaton 

végzettek közül a legtöbben levelező tagozaton, vélhetően finanszírozási okok 

miatt. A békéscsabai képzésnek eddig nem volt a célja a mesterképzésre történő 

felkészítés. Emiatt félő, hogy versenyhátrányba kerülnek az itt végzett hallga-

tók. Ezzel együtt a békéscsabai hallgatókkal történt találkozáson néhányan arról 

számoltak be, hogy mesterképzésben folytatják tanulmányaikat, és képesek a 

megszerzett ismeretekre építeni. 

A hallgatókat bevonják a TDK munkába. Azzal is ösztönzik őket, hogy a mes-

terképzésre való felvételkor az eredményes TDK munka plusz pontokat jelent. 

A tehetséges hallgatókat demonstrátorként foglalkoztatják, bevonva őket a ku-

tatómunkába, képzési anyagok előkészítésébe is. A pénzügy és számvitel alap-

szakos hallgatók közül a legjobbak rendszeresen részt vesznek és sikeresen sze-

repelnek a különböző pénzügyi és számviteli témájú tanulmányi versenyeken. 

A hallgatók a Pénzügymenedzsment Szakkollégium keretében is fejleszthetik 

ismereteiket.  

Az Erasmus program keretében érkező hallgatók száma a vizsgált három évben 

52-75 fő között volt, a kiutazó hallgatók száma pedig 31-61 fő között. A hall-

gatók jelzései alapján igen nagy anyagi terhet jelent a kiutazás, emiatt egyre 

kevesebben vállalkoznak a külföldi képzési lehetőségre. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak általános és fejlesztési feladatait a szakfelelős látja el, együttműködve a 

specializációfelelőssel. Az akkreditációs szempontok folyamatos érvényesíté-

séért az oktatási dékánhelyettes felelős. Az esetleges tantervi módosításokat a 

tantárgyfelelősök kezdeményezik, de a GTK Oktatásfejlesztési Kabinetjében a 

szakfelelős ezek előterjesztője. Szükség esetén a módosításokat a Kari Tanács 

tárgyalja, illetve fogadja el.  

A pénzügy és számvitel alapszak „gazdája” az Üzleti Tudományok Intézete, 

azon belül is a már említett Pénzügymenedzsment és Controll Tanszék, vala-
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mint a Számvitel Tanszék. A pénzügy és számvitel alapszak oktatásának szer-

vezését a GTK Oktatásszervezési Csoportja látja el. A beiskolázási tevékeny-

séget elsősorban a kari titkárság végzi, de e tevékenységben részt vesz a szak-

felelős és a specializációfelelős is. A felvételi folyamatot és rendszert a Dékáni 

Kabinet működteti az oktatási dékánhelyettes irányításával, természetesen ki-

kérve a szakfelelős véleményét is. A felvétel eredményéről a kar dékánja tájé-

koztatja a szakfelelőst. 

A szakfelelős és a specializációfelelősök tartják a kapcsolatot a hallgatókkal, 

rendszeresen tartanak tájékoztatókat nekik. A tájékoztatók főbb témái: általá-

nos tájékoztató az induló évfolyam részére; félévértékelő megbeszélések (kér-

dőíves felmérés alapján), a tapasztalatok összegzése; specializációtájékoztató; 

a vállalati gyakorlatok szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok; 

szakdolgozat készítésével kapcsolatos tájékoztatás; záróvizsga tájékoztató és 

felkészítés. A szakfelelős és a specializációfelelős fogadóórákon, e-mail-ben, 

telefonon válaszolnak a felmerülő csoportos vagy egyéni hallgatói problé-

mákra. Az egyes tárgyak oktatói is elérhetők pl. konzultációra.  

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A kar minőségbiztosítási munkáját a saját mozgástérrel, hatás- és feladatkörrel 

rendelkező Kari Minőségügyi Bizottság segíti, mely szorosan együttműködik 

az intézményi szintű minőségügyi szervezetekkel. A Kari Minőségügyi Bizott-

ság működési szabályzatok és minőségügyi mérőszámok megalkotásán és mű-

ködtetésén keresztül tud visszacsatolási lehetőséget biztosítani a döntéshozók 

részére.  

Az oktatók minősítése a teljesítményértékelési rendszer (TÉR) alapján történik, 

mely egyben az előléptetések követelményeit is tartalmazza. Kialakításra került 

egy digitális kutatói kataszter is, melyben követhető az oktatók tudományos te-

vékenysége, az előléptetés feltételeinek teljesülése is. Rendszeres a hallgatók 

oktatói véleményezése is. Békéscsabán a hallgatók nem tudnak visszacsatolás-

ról, így nem látják a hallgatói véleményezés szükségességét, eredményességét. 

A végzett hallgatók pályakövetése alapján megállapítható, hogy a hallgatók el-

helyezkedése a végzés után nem okoz különösebb problémát (a záróvizsgát 

után közvetlenül a hallgatók kb. 70%-a helyezkedik el). Jelentős azon hallgatók 

száma, akik már a gyakorlaton kapnak állásajánlatot. A végzett hallgatók úgy 

nyilatkoztak, hogy viszonylag gyorsan képesek voltak a gyakorlati munkába 

bekapcsolódni. Sok hallgató dolgozik a tanulmányai mellett is, közülük többen 

szakmai területen.  

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT analízis egy mondat kivételével azonos a pénzügy mesterszak C-
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SWOT analízisével. Az elemzésben döntően általános, az egyetemre és hazai 

felsőoktatási rendszerre vonatkozó részletek merülnek csak fel. Szakspecifikus 

erősség az intézmény pénzügy mesterszakján kínálkozó továbbtanulási lehető-

ség. Az alap- és a mesterszaknak is specifikus erőssége a „több évtizedes 

pénzügyi szakirány, illetve szakoktatási tapasztalat és arra épülő piaci ismertség 

(versenytársak, vállalkozások)”. A külső feltételek, korlátok között megjelenő 

állami finanszírozás, illetve annak hiányosságai, valamint a demográfiai ha-

nyatlás vitathatatlanul a legkomolyabb olyan tényezők, amelyekhez az elmúlt 

években alkalmazkodni kellett. Az egyik legkomolyabb veszélyforrás a folya-

matos publikációs elvárások versus magas oktatói leterheltség, aminek eredmé-

nyeképpen az egyik irány értelemszerűen sérül.  

Összefoglalóan az állapítható meg, hogy a gödöllői képzés tekintetében az in-

tézmény az akkreditációs szempontoknak megfelel.  

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Az oktatói állomány tudományos munkájának erősítése, oktatással való le-

terheltségének csökkentése, de legalább az aránytalanságok megszüntetése. 

2. A kutatóközpontok honlapjait aktualizálják. 

3. Célszerű lenne a békéscsabai oktatókat is meghívni a tanszéki értekezle-

tekre, tájékoztatókra, amelyeken az aktuális (elsősorban pénzügyi és szám-

viteli) jogszabályokat ismertetik és elemzik. 

4. A lemorzsolódás okainak elemzését figyelembe véve javasoljuk a lemor-

zsolódás csökkentésére irányuló intézkedések megtételét. 
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Szolnoki Főiskola 

Szolnok, Budapest, Kiskunfélegyháza 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

pénzügy és számvitel 

alapképzési szak 

banki; controlling  

specializációk 

szakindítási MAB határozat: 

2005/6/X/2/149.  

távoktatásos képzés MAB határo-

zata: 2005/7/IX/2/97. 

Budapesti telephelyen indítandó 

képzés MAB határozata: 

2006/6/X/3/16. 

2016/1/VII/5/14. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű, továbbá távoktatásos 

képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Szolnoki Főiskola székhelyén, Szolnokon a pénzügy és számvitel alapszakon 

teljes idejű nappali és részidejű, levelező és távoktatásos képzés folyik magyar 

nyelven. Levelező képzést Kiskunfélegyházán és Budapesten is folytattak ko-

rábban; 2013-ig a budapesti telephelyen távoktatásos munkarendben is kínálták 

a képzést. A tanterv szerint a közgazdaságtani, üzleti és módszertani alapozó 

ismeretek a KKK-ban meghatározottaknak megfelelő mennyiségben és cél-

szerű arányokban kerülnek oktatásra, hasonlóan a szakmai törzsanyaghoz, 

amelynek értéke a differenciált szakmai alapismeretekkel együtt 79 kreditet 

tesz ki. A specializációk mind a szakmai kompetenciák mélyítését, mind a szé-

lesítését szolgálják. A KKK-ban meghatározott kompetenciák elsajátítására al-

kalmas a tantervben bemutatott struktúra. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, egyben a banki specializáció felelőse Túróczi Imre főiskolai tanár, 

a helyszínen tapasztaltak alapján szívvel-lélekkel vezeti nemcsak a szakot, hanem 

rektorként az egész intézményt is. Más felsőoktatási intézményekben doktori vé-

dések bírálóbizottságainak tagja. A képzésben 5 tantárgy felelőse, több évtizedes 

rutinnal folyamatosan megújítja az oktatandó anyagot. Szemmel láthatóan jól át-

látja a megye, a régió oktatási igényeit, és minél több szállal igyekszik kötni intéz-

ményét a város kulturális, közgazdasági/üzleti életéhez. A controlling specializáció 

felelőse Lakatos Vilmos főiskolai tanár, e témakörben rendszeresen publikál. 
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A képzésben résztvevő oktatók száma, kreditterhelése és minősítettsége meg-

felelő. Minden tantárgyfelelős PhD fokozattal rendelkezik, ami méltányolandó 

még akkor is, ha némely esetben a tudományos fokozat tudományterülete nem 

feltétlenül illeszkedik az oktatott tárgyhoz; ugyanakkor az oktatók publikációs 

tevékenysége, tapasztalata illeszkedik az oktatott tantárgyakhoz. Az AT/AE/V 

arány (29/5/1) a MAB bírálati szempontjainak eleget tesz. 

Tudományos háttér 

A főiskolán a tudományos munka középpontjában a régió fenntartható gazdál-

kodása, fejlesztése áll. Ez jól szolgálja a főiskolának azt a célját, hogy a régió 

szakmai igényeire stabil tudással és józan átlátó képességgel rendelkező végzett 

hallgatókkal reflektáljon. A kutatások, sok esetben a szakdolgozatok is helyi 

relevanciával bírnak (ide értve pl. a Szolnok környéki települések költségveté-

sének hallgatói elemzéseit a szakdolgozatokban), számos esetben hiánypótlóak. 

A pénzügy és számvitel alapszak tudományos hátterét illetően érthető a nemzet-

közi publikációk hiánya. 

A főiskola rendszeresen szervez nemzetközi konferenciákat, ahol 4-5 ország 

képviselteti magát. Az oktatók konferenciákon történő részvétele szintén jel-

lemző. A szakgazda Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszéken fo-

lyamatosan zajlik kutatás a PhD cselekmények mellett is. 

Infrastrukturális feltételek 

A képzés infrastrukturális feltételei igen jók. Az intézmény folyamatosan tö-

rekszik a vállalati szintű számviteli szoftverek beszerzésére és a szaklaborban 

az évközi szakmai gyakorlatokon történő használatára. Az oktatási anyagokkal 

való ellátottság tekintetében a hallgatói visszajelzések alapján a legtöbb esetben 

elektronikus úton rendelkezésre bocsátott anyagokkal dolgoznak, amelyek a 

mai kor követelményeit kielégítik. 

Az infrastrukturális kapacitás a drámaian lecsökkent hallgatói létszámhoz ké-

pest túlméretezett. 

A képzési létszám és kapacitás 

Az éves tervezett felvételi keretszám a teljes idejű képzésben 2009/10-2013/14 

között 120-ról 150-re nőtt, majd 100-ra csökkent; a részidejű, levelező képzés-

ben 130-ról 160-ra nőtt, majd 124-re csökkent; a távoktatásos képzésben pedig 

50-ről 70-re nőtt, majd újra 50-re csökkent. A teljes idejű képzésre felvettek 

száma (65, 44, 38, 26, 16) 189; a részidejű – levelező és távoktatásos – képzésre 

felvettek száma (113, 119, 100, 41, 22) 395. 

Az intézmény képzési területi kapacitásának a pénzügy és számvitel alapszak 

hallgatói létszáma a töredékét teszi ki. A képzés mondhatni a lét/nem lét határán 
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egyensúlyoz, az egyes képzési formákban 20 fő alattiak az évfolyamok. Az in-

tézmény vezetése oktatásszervezéssel (pl. a megfelelő pénzügy, számvitel jel-

legű órák összevonása más alapszakok hallgatóival, a speciális tantárgyak meg-

hirdetése a felsőoktatási szakképzésben is) menedzseli a problémát. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A csoportos és egyéni feladatok aránya elfogadható. 

A tananyagfejlesztés célirányos, támaszkodik banki pályázatokon elnyert pén-

zekre (pl. Budapest Bank), van együttműködés a Közép-Európai Brókerképző 

és Értékpapírpiaci Ismeretterjesztő Alapítvánnyal, illetve a Nemzetközi Ban-

kárképző Központtal. 

Az intézmény a munkaerőpiaci kapcsolatainak erősítése, a tantervnek a mun-

káltatók igényeihez való jobb illesztése céljából Kompetencia Tanácsot működ-

tet. A folyamatosan változó szabályozói környezetben a tananyag-korszerűsítés 

állandó kényszer. A tananyag tartalmi fejlesztését és a jó környezeti kapcsola-

tokat egyértelműen igazolja az a tény, hogy a Szolnoki Főiskola ezen a szakon 

indít duális képzést 2015 szeptemberétől. 

Módszertani megújítást jelent az önellenőrző feladatok folyamatos, a változó 

szabályozóknak megfelelő megújítása az ILIAS távoktatási rendszerben és a 

Herkules tanulásmenedzsment rendszerben. 

Értékelés és ellenőrzés 

A kis hallgatói létszám előnye, hogy szóbeli vizsgáztatásra is sor kerül. A kol-

lokviummal, illetve félévközi számonkéréssel futó tantárgyak aránya erősen el-

tolódik a kollokviumok irányába, a hallgatók azonban ez utóbbi tárgyak esetén 

is folyamatos munkát végeznek, így az arány elfogadható. 

A szakdolgozatok témái valósak, többnyire a régió helyi pénzügyeinek, vállala-

tainak problémáira koncentrálnak. Sok az egyes vállalatok pénzügyi működésére, 

menedzselésére, pénzügyi helyzetének bemutatására koncentráló munka. Megfi-

gyelhető a szakdolgozatok gyakorlatias elemző jellege, ami a jelöltek gyakorlati 

készségeinek fejlesztésére és a kompetenciák megszerzésének igazolására utal. 

A vizsgás és félévközi követelményekkel futó tantárgyak aránya erősen eltoló-

dik a kollokviumok irányába, ugyanakkor a látogatás során kiderült, hogy a 

vizsgára bocsájthatóság feltételeinek definiálásakor, a hallgatók e tárgyak ese-

tén is folyamatos munkára vannak kényszerítve, amely tény alapján a képzés 

ilyetén struktúrája is elfogadhatónak tűnik. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A teljes idejű képzésben (40, 47, 43, 42, 26) 198 diplomát adtak ki a vizsgált 
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időszakban, a részidejű képzésben pedig (4, 17, 27, 31, 34) 113-at. Közvetlenül 

a záróvizsga után a nyelvvizsga hiánya miatt nem kapott diplomát a hallgatók-

nak átlagosan 47,6%-a – a tendencia emelkedő. 

A 2009-2011 közötti lemorzsolódási adatok szerint a szakra beiratkozott hall-

gatók átlagosan 37,7%-a végzett, további 7,7% képzést váltott, passzív jogvi-

szonya a hallgatók 27,3%-ának volt. 

Félévente rendeznek TDK versenyeket, a hallgatóknak adnak esélyt elindu-

lásra, kibontakozásra. Az intézményen belüli továbbtanulás lehetősége: szak-

közgazdász vagy szakreferens, menedzser szakirányú továbbképzések. A Szol-

noki Főiskola Akkreditált Kiváló Regionális Tehetségpont. 

A végzett hallgatók általában hamar találnak munkát. A végzett hallgatók fele 

vállalatnál, negyedük bankoknál, a többiek az adóhatóságnál, könyvelőirodák-

ban helyezkednek el. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

Dicséretes a szakfelelős odaadása, szakértelme, helyismerete, reális célkitűzé-

sei. A nehéz helyzet mellett megfigyelhető az oktatók magas szakmai színvo-

nala – a szakgazda tanszék oktatóinak több, mint kétharmada rendelkezik tudo-

mányos fokozattal – és életkor szerinti optimális összetétele. A pénzügy és 

számvitel alapszak szerencsés helyzetben van a főiskolán, tekintettel arra, hogy 

a szakfelelős és a banki specializáció vezetője, Túróczi Imre a főiskola rektora; 

a controlling specializáció vezetője, Lakatos Vilmos pedig a szakot gondozó 

tanszék vezetője. Ennek megfelelően a szak vezetése és a szervezeti egység 

vezetése néhány kézben összpontosul, feszültség egyáltalán nem tapasztalható. 

A szakgazda tanszék három fővel képviselteti magát a főiskola Szenátusában 

és a főiskola Oktatási Bizottságában is állandó jelenlétet biztosít. 

A tantárgyak tartalmi felülvizsgálta és a képzés eredményeinek írásos értéke-

lése minden félévben megtörténik, tanszéki megbeszéléseken egyeztetik. 

A DPR megkérdezésekre a válaszadási hajlandóság átlagos, a hallgatói létszám 

alapján azonban abszolút mértékben csekély. Eredményesebb az írásbeli meg-

kérdezéseknél a szóbeli. A DPR visszajelzések szerény száma mellett a szak-

tanszéknek a végzett hallgatókat célzó elégedettségmérése eredményei az ok-

tatott tartalom munkaerőpiaci beválását igazolják. A formális kapcsolattartáson 

túl a szaktanszék kapcsolatai a végzett hallgatókkal kevésbé formalizáltak, de 

működőek. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A Szolnoki Főiskola auditált Integrált Minőség- és Környezetirányítási (ISO 
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9001, illetve ISO 14001) rendszerrel rendelkezik, amely megfelel az egységes 

európai uniós minőségbiztosítási keretrendszernek. A rendszer keretében zajlik 

az oktatói teljesítményértékelés, a kiszolgáló tevékenységek értékelése, a tan-

tárgyi követelmények, a képzési rendszer fejlesztése és a hallgatói véleménye-

zés rendszere. Az intézménynek önálló minőségügyi szervezete van. A rend-

szer keretében végzett mérések: a felvett hallgatók motivációs vizsgálata, a kol-

légiumi, illetve az infrastrukturális feltételekkel való elégedettség mérése, az 

oktatók hallgatói véleményezése, a végzett hallgatók véleményének felmérése. 

Folyamatos a visszacsatolás a hallgatók részéről, amelyet a képzés szervezésé-

ért felelősök a döntéseikbe beépítenek. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

Az önértékelésben felsorolt erősségek közül a szakvezetés elkötelezettsége és 

a szakmai gyakorlati rendszer emelhető ki. Nem a legfontosabb gyengeség a 

nemzetközi kapcsolatok hiánya: fontos a nemzetközi számviteli sztenderdek 

(IFRS) oktatása, de ezt magyar oktatók is jól tudják tanítani. Fontos viszont, 

hogy a helyi üzleti élettel és a térségben működő konkurens oktatási intézmé-

nyekkel való szorosabb kapcsolattartásban látnak előrelépési lehetőséget. Jól 

látják a veszélyeket is, elsősorban a térségből való elvándorlást: a tehetséges 

diákok egy részét elszívják a budapesti iskolák. 

A C-SWOT analízis valóban olyan specifikus, nem általános problémákra hívja 

fel a figyelmet, amelyek az intézmény működését érdemben befolyásolják. Az 

egyes megállapításokat kifejtették, így világosan látszik, hogy az egyes ténye-

zők mögött álló mozgatórugókat elemezték, és felkészültek a változtatásra (már 

amelyik tényező tekintetében ez lehetséges). 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A hallgatói lemorzsolódás okainak részletes feltárása és értékelése, az 

alapján intézkedési terv megfogalmazása. A hallgatói létszám növelését el 

kell érni, ami nemcsak a szak, de a főiskola gazdasági fenntarthatósága 

miatt is szükséges, a marketing erősítendő. 

2. A belső tartalékok feltárása és stratégiai oktatási fejlesztésekre történő 

koncentrálása. 

3. A Tudományos Diákköri Konferenciákat ne félévente, hanem évente ren-

dezzék meg, így az egy-egy szakterületen megjelenő dolgozatok száma nö-

vekedésével a minőségi szelekciónak nagyobb teret adhatna az intézmény. 
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szakindítási MAB határozat: 

2008/5/VIII/4/3. 

2016/1/VII/5/15. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett és 

2017 szeptemberében indítandó követő 

(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 a hallgatói létszám csökkenése kérdésessé teszi a nappali képzés fenntart-

hatóságát. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A Tomori Pál Főiskola a pénzügy-számvitel alapszakon a kalocsai székhelyén 

és a kecskeméti telephelyen részidejű, levelező, a budapesti telephelyen teljes 

idejű nappali és részidejű, levelező képzést folytat magyar nyelven. A közgaz-

daságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek kreditszáma és tantárgyi 

összetétele összhangban van a képzési és kimeneti követelményekkel. A tár-

gyak válogatása tükrözi, hogy az intézmény nagy súlyt helyez a közös képzési 

szakasz igényes és tartalmas kialakítására. A társadalomtudományi alapisme-

retek súlya és összetétele ugyancsak megfelel a képzési kritériumoknak. A 

szakmai törzsanyag ismeretkörei tartalmazzák a szükséges tárgyakat, s e kép-

zési szinten – differenciált szakmai ismeretek címen – pénzügyi és számviteli 

specializációkat működtetnek. A tantárgyakhoz rendelt kreditértékek minden 

képzési csoportban megfelelők. Az alacsony hallgatói létszám miatt az alapozó 

ismeretek jelentős részét a gazdálkodási és menedzsment alapszak hallgatóinak 

is oktatják, összevonva őket a pénzügy és számvitel alapszakos hallgatókkal. A 

két specializáció óraszáma – különösen a gyakorlatoké – kevés, célszerű azok 
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emelése. (Kiegészítésként jelezte az intézmény, hogy konzultációs órákkal se-

gíti a hallgatókat a felkészülésben.) Az óraösszevonások miatt a tantervben 

szükségszerűen van némi kompromisszum is – ugyanakkor pl. a menedzsment 

tárgyak súlya kissé túlzott. A számvitel tárgy (számviteli alapok) oktatása a 3. 

félévben kezdődik, ezt követi a 4. félévben a pénzügyi számvitel. Az összes 

többi számvitel tárgy – összesen 9 – oktatására az 5. és a 6. félévben kerül sor. 

Célszerűbb lenne korábban elkezdeni a számvitel tárgyak oktatását, így elke-

rülhető lenne az 5-6. félévben a túlzott koncentráció. 

Az oktatók – saját elmondásuk szerint – az egyes számviteli tárgyakhoz részben 

saját jegyzeteket, részben külső szakkönyveket használnak, és azokat az elő-

adásokon, gyakorlatokon egészítik ki. Valamennyi tárgynál szerepel kötelező 

és ajánlott irodalom. A felsorolás alapvetően korszerűnek tekinthető, bár – mi-

vel a számviteli változásokat az írott tananyag mindenütt nehezen követi – több 

esetben a számviteli törvény is megjelölésre került kötelező irodalomként, ezzel 

biztosítva a tananyag korszerűségét, használható ismereteit. Ez utóbbit a hall-

gatókkal való konzultáció is megerősítette. Figyelemre méltó a saját jegyzetek 

készítésére irányuló eredményes törekvés. Az oktatók a minden tekintetben ala-

csony képzési létszámok ellenére is kötelességüknek érzik saját tananyagok írását 

és a hallgatók rendszeres ellátását oktatási segédanyagokkal. Kérdéses azonban, 

hogy a kis képzési létszám mellett érdemes-e (szükséges-e) saját jegyzetek ké-

szítése, különösen ha a könyvpiacon a szükséges könyvek rendelkezésre állnak.  

Személyi feltételek 

Az oktatói kar többsége az intézmény főállású alkalmazottja. Az oktatók alap-

képzettsége és tudományos fokozata szakirányú, azaz a képzésben túlnyomó 

többségben gazdasági diplomával és doktori fokozattal rendelkező oktatók dol-

goznak. A képzésben 39 oktató vesz részt, közülük 20 fő rendelkezik PhD/CSc 

fokozattal. A főállású oktatók száma 32 fő (82,05%), minősítéssel 62,5%-uk 

rendelkezik. Az összes oktatóból 20 fő tantárgyfelelős. Az oktatói korösszetétel 

megfelelő: az 1970-1980 között született főiskolai docensek száma összesen 

13. A képzés több oktatója PhD-hallgató. 

A szakfelelős, egyúttal a számvitel specializáció felelőse is Suhányi Erzsébet, 

hosszabb ideje oktatói pályán működő, doktori fokozattal és habilitációval ren-

delkező főiskolai tanár. Szakmai felkészültsége, gyakorlata és oktatói képes-

sége az elvártaknak megfelel. Magas kreditszámban felelőse számos tantárgy-

nak, s az oktatói munkából is fokozottan kiveszi részét. Ugyanez mondható el 

a pénzügy specializáció felelőséről, Gyulaffy Béláné Berényi Máriáról, aki 

szintén magas kreditszámban nagyszámú tantárgyért felelős, illetve sok órában 

oktat. A specializációfelelősökhöz nagyon sok tárgy kötődik, a specializáló-

dásra kicsi a lehetőség. A főállású oktatók félévente 2-3 tárgyat oktatnak, de 

van olyan oktató is, aki hét tárgy oktatásában vesz részt. Az átlagos óraterhelés 
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7-10 óra/hét (e terhelésnél figyelembe kell venni, hogy a csoportlétszámok igen 

alacsonyak, tehát a dolgozatjavítás, vizsgáztatás az intézményben átlagon alul-

inak tekinthető). Ugyanakkor az egyéni konzultációk nem jelennek meg az óra-

terhelésben. Mindhárom képzési helyszínen az oktatók a kötelező óraterhelés 

terhére végzik munkájukat, külön díjazást nem kapnak a több helyszínen folyó 

képzés miatt. A számvitel oktatói közül könyvvizsgálói képesítéssel egy sem 

rendelkezik, és a szakmai közéletben sem jelennek meg (pl. Magyar Számviteli 

Szakemberek Egyesülete stb.). Csak a szakfelelős – egyben a szakot gondozó 

Pénzügyi és Számviteli Tanszék vezetője – a Szlovák Okleveles Könyvelők 

Kamarájának a tagja. 

A képzés gyakorlatiassága érdekében több külső (óraadó) munkatársat (össze-

sen 7 fő) is foglalkoztatnak, akik rendelkeznek mérlegképes szakképesítéssel. 

Az óraadó oktatók – helyesen – csak 1 vagy 2 tárgy oktatására vállalkoznak. 

Tudományos háttér 

Az intézményben egyéni oktatói, valamint tanszéki és intézményi szintű kuta-

tómunka egyaránt folyik. A pénzügyi kutatási témák sorából kiemelhető a régió 

országai pénzügyi rendszerének kutatása, valamint a devizahitelezés tapaszta-

latainak vizsgálata. A számviteli tárgyú kutatások között a legnagyobb súlya a 

nemzetközi számviteli szabályokhoz igazodás feltételei kutatásának van. Meg-

jelöltek néhány olyan témát is, amelyek közös pénzügyi és számviteli kutatás-

nak tekinthetők.  

A temesvári Banat Egyetemmel és az Eperjesi Egyetemmel van tudományos 

együttműködésük. Évről évre tartanak nemzetközi vagy hazai orientációjú tu-

dományos konferenciát, melyeken igen sokféle téma jelenik meg az előadások-

ban. Ez a tevékenység bíztató kezdetnek tekinthető, de egyelőre az elvárásoktól 

elmarad. A kutatási outputok egyelőre még nem jelentek meg magasabb minő-

ségi formában (neves nemzetközi konferenciák, független, referált publiká-

ciók). A tanszékvezetőn kívül viszonylag kevés azoknak a számviteli oktatók-

nak a száma, akik publikálnak, kivéve a saját jegyzeteket, példatárakat. 

Az oktatók egy része a PhD kutatásaihoz kapcsolódó témában végez elemzése-

ket és publikál. A kutatási aktivitás az intézmény vezetősége és az oktatók sze-

rint a tudományos és képzési normatíva intézménytől való megvonása miatt 

nehézségekbe ütközik, hiszen kevesebb konferencián tudnak részt venni az ok-

tatók, mint korábban. 

Infrastrukturális feltételek 

Infrastruktúra-ellátottság szempontjából az intézmény sajátos helyzetben van, 

mivel a főiskola három helyszínen működik. Az intézmény névleges központja 

Kalocsán van, az oktatói munka nagyrészt Budapesten folyik, de Kecskeméten 

is rendelkezésükre áll egy bérelt épületrész. Budapesten összesen 19, Kalocsán 
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14 tanterem szolgálja az oktatást. Az oktatás célját szolgáló tantermek, eszkö-

zök és adminisztrációs helyiségek megfelelő ellátottságot biztosítanak, a tárgyi 

feltételek mindhárom helyszínen rendelkezésre állnak. A három helyszínen 

1700 felett van a férőhelyek száma, ami a hallgatói létszámhoz viszonyítva igen 

túlméretezett, ebből következően a kihasználtság alacsony. Az oktatást előse-

gítő számítógép ellátottság jónak minősíthető, a három képzési helyet figye-

lembe véve átlagosan négy hallgatóra jut egy számítógép – ez az arány a kép-

zési helyeket tekintve erősen differenciált. A legrosszabb arány a budapesti 

képzési helyen van, az egy számítógépre jutó hallgatói létszám 5 fő. 

A kalocsai székhely infrastrukturális helyzete átlagon felüli. Jóval meghaladja 

azokat az igényeket, amelyeket a jelenlegi hallgatói létszám indokolna és támasz-

tana. Itt jól felszerelt nyelvi és számítástechnikai labor is működik. A kecskeméti 

képzési helyen szintén jól felszerelt bérelt helyiségekben folyik az oktatás. A bu-

dapesti épület nem korszerű, de számítástechnikai és egyéb oktatástechnikai esz-

közökkel jól felszerelt, bővítésre is alkalmas. Az Egységes Tanulmányi Rendszer 

alkalmazása rendszeres, a CooSpace program használata alkalomszerű.  

A kollégiumi férőhelyek biztosítottak, még Kalocsán is biztosítottak lennének, 

ha lenne ott is nappali tagozatos képzés. 

Komoly hiányosság, hogy a főiskolának nincs saját könyvtára, közkönyvtárak-

kal kötöttek együttműködési szerződéseket. Nem biztos, hogy a közkönyvtárak 

ugyanazt a szolgáltatást képesek nyújtani, mint egy saját könyvtár, a közkönyv-

tári állomány fejlesztése nem feltétlenül követi hatékonyan a főiskola oktatási 

igényeit. 

A képzési létszám és kapacitás 

A nappali képzésben az éves tervezett felvételi létszám a vizsgált 2009/10-

2013/14 közötti időszakban 50-ről 110-re emelkedett, majd 60 főre csökkent. 

A felvettek száma (21, 30, 16, 21, 10) összesen 98 volt. A részidejű képzés éves 

tervezett felvételi létszáma 50-ről 120-ra emelkedett, majd 72-re csökkent. A 

felvettek száma (64, 80, 49, 41, 43) összesen 277.  

A képzésben levők létszámát tekintve az éves kapacitás 520 fő, melyből a le-

velező tagozat 320 főt, 61,5%-ot képvisel, az összesített éves átlagos kapacitás-

kihasználtság 41,3%. A főiskola képzési területi kapacitása 1445 fő, megosz-

lása 705 fő nappali tagozat, 740 fő levelező tagozat.  A szak hallgatói létszáma 

a főiskola képzési területi kapacitásának 17 %-át köti le.  

A képzési létszám mind nappali, mind levelező tagozaton jelentősen elmarad a 

kapacitás elvi mértékétől. Ezzel együtt a pénzügy és számvitel alapszak az intéz-

mény második legnépszerűbb szakja a gazdálkodási és menedzsment szak után. 

A kalocsai helyszínen a regionális beiskolázás volt jellemző. Mivel a felvett 
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hallgatók nagy részének a tandíj fokozott nehézséget jelent, a főiskola igyek-

szik a kevésbe tehetős családok gyermekeinek biztosítani a továbbtanulást – 

emiatt tartják alacsonyabban a tandíjakat, illetve kedvezményes tananyagcso-

magot biztosítanak a hallgatóknak. Sokan a tanulás mellett dolgoznak is, első-

sorban a tanulmányaik finanszírozása érdekében. 

Az alacsony beiskolázási létszám okát elsősorban az állami finanszírozás be-

szűkülésében látja az intézmény, de vélhetően – különösen Kalocsán – demo-

gráfiai okok is közrejátszanak. A budapesti képzési helyen bizonyára a nagy 

tekintélyű konkurens intézmények hatásával is kell számolni. A kialakult hely-

zetben nagy jelentősége van a felzárkóztatásnak, melyre vonatkozóan az intéz-

mény célorientált programokat szervez.  

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A képzési folyamatban az előadások és a gyakorlatok aránya megfelelő, a sze-

mináriumok és gyakorlatok számát viszont szükséges lenne emelni. A tudását-

adás különböző formái között – az alacsony hallgatói létszám miatt – nincsenek 

merev határok, a jórészt tíz főnél kisebb csoportok esetében szabad tér nyílik a 

formák közötti átváltásra. A személyre szabott kiscsoportos oktatói munka ha-

tékonyabbnak tűnik a nagycsoportos képzésen alapuló formánál. A „családias” 

létszámok miatt az oktató-hallgató viszony nagyon közvetlen. A diákok akár 

elektronikus úton, vagy személyesen is fordulhatnak az oktatókhoz, kérhetnek 

külön konzultációkat is. A félév elfogadásának feltétele gyakran beadandó fel-

adat, melyhez szükség esetén a hallgatók szintén segítséget kapnak. A kisebb 

létszámú hallgatói csoportok – hátrányaik mellett – szélesebb körben lehetősé-

get teremtenek a szóbeli vizsgáztatásra. 

A tanterv tartalmaz ún. kritériumtárgyakat is: testnevelés, idegen nyelv szakdol-

gozat konzultáció, szakmai gyakorlat (az idegen nyelv az 1-4. félévben kritéri-

umkövetelmény, a szakmai idegen nyelv az 5-6. félévben gyakorlati jeggyel zá-

rul, mely kredittel elismert). A foglalkozásokon való részvételt „katalógus 

rendszerrel” folyamatosan ellenőrzik, így a hiányzások nem számottevőek.  

A szakmai gyakorlatoknak a főiskolán nagy jelentőséget tulajdonítanak, meg-

különböztetetten kezelik. A szakmai gyakorlat szervezése a kis létszámot te-

kintve könnyen megoldható. A főiskola és a gyakorlati hely szerződést köt a 

szakmai gyakorlat lebonyolítására. A szakmai gyakorlat színhelyén a megbízott 

vagy felkért gyakorlatvezető az intézmény által kidolgozott és rendszeresített, 

részletes kérdőíven értékeli a hallgatónak a gyakorlat során nyújtott teljesítmé-

nyét. A gyakorlat során a szakfelelős által kijelölt oktató legalább két alkalom-

mal felkeresi a gyakorlaton lévő hallgató munkahelyét.  
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A külföldi hallgatók intézménybe irányuló beáramlása átlagos mértékű, a kül-

földi részképzés viszont nem jellemző, a saját hallgatók külföldre irányuló mo-

bilitása minimális. Idegen nyelven tárgyakat nem oktatnak a képzésben, való-

színűleg azért, mert jellemzően gondot okoz a hallgatók nyelvi felkészültségé-

nek a hiánya. 

Értékelés és ellenőrzés 

Az elsajátított tudás értékelésének és ellenőrzésének minden lehetséges formá-

ját alkalmazza az intézmény, törekszik a szóbeli kollokviumok számának és 

súlyának növelésére. A jelzett számonkérési formák aránya elfogadható.  

A szakdolgozati témaválasztásban tág tere van a hallgatói döntésnek. 

A záróvizsga három részből áll: szakmai tárgyakat átfogó komplex szóbeli vizs-

garész, amely 6 tárgy ismeretanyát öleli fel (a menedzsment tárgyak súlya kissé 

túlzottnak tűnik), a specializációhoz tartozó tárgyakból szóbeli vizsga (külön-

külön a két specializációra), diplomamunka megvédése. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A felvett hallgatók létszáma és az ugyanazon időszak végzett hallgatóinak 

száma nagy kontrasztot mutat. A nappali képzésre felvett 98 hallgatóhoz képest 

(8, 6, 8, 9, 9) összesen 40 diploma kiadására került sor. A levelező képzésre 

277 hallgató nyert felvételt, a kiadott diplomák száma (14, 10, 9, 31, 21) össze-

sen 85. Látható, hogy a nyelvvizsga hiánya a legfőbb ok, nem pedig a hallgatói 

lemorzsolódás. A hallgatók túlnyomó többsége – köszönhetően az oktatás szer-

vezettségének és gondosságának, egyúttal a diákokkal történő egyéni konzultá-

cióknak – eljut az eredményes záróvizsgáig, azonban az előírt és nem teljesített 

nyelvvizsga-követelmények miatt a hallgatók (50, 65, 53, 59, 31%-a), átlagosan 

51,6%-a a képzés lezárultával nem kapja kézhez a diplomát. E probléma megol-

dásában az intézmény a belső nyelvvizsgáztatási rendszer kialakításával és a hall-

gatók ez irányú segítésével az utóbbi időben érzékelhető eredményeket ért el. 

A tehetséggondozás területét tekintve a 2011-2014. években 9 fő vett részt in-

tézményi TDK-n, OTDK-n pedig 2 fő. Emellett néhány hallgató részt vett a 

BigOne számviteli versenyen is.  

Kevés hallgató folytatja tanulmányait a szak elvégzése után, viszont a végzett 

hallgatóknak nincsenek elhelyezkedési gondjaik, könnyen álláshoz jutnak, an-

nál is inkább, mert a diploma mellé mérlegképes végzettséget is szereznek.  

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

Tartalmi és formai értelemben a vizsgált alapszakért az intézmény Pénzügyi és 

Számviteli Tanszéke és közvetlenül annak vezetője felelős. Az intézmény – és 
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ezen belül az alapszak méreteit tekintve – a rektor, a szakfelelős, a specializá-

ciófelelős és az illetékes tanszékvezető együttesen irányítja és figyelemmel kí-

séri az oktatómunkát. A tanszék vezetője részt vesz a vezetői értekezleteken, 

melyeken a szakkal és a működéssel kapcsolatos felmerülő észrevételeket, 

problémákat, tapasztalatokat megvitatják. A tanszék 7 oktatójából négy fő mi-

nősített. Az előírt feltételek biztosítottak.  

A szabályzatok bármely jellegű kidolgozását, tartalmát, továbbá annak módo-

sítását illetően a döntéshozó a tanszék vezetője és az illetékes tantárgyfelelős. 

A szakdolgozatokhoz kapcsolódó konzulensi feladatok, TDK dolgozatok men-

tori tevékenységének ellátásában a tanszék minden oktatója részt vesz. 

A főiskola új, leendő hallgatóinak megnyerésére a szóróanyagok elkészítése, 

sajtómegjelenések ütemezése, valamint a továbbiakban az iskolalátogatások 

megszervezése és lebonyolítása a Rektori Hivatal és a Kommunikációs Iroda 

közös feladata.  

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

Folyamatos gyakorlat az oktatói munka hallgatói véleményezése, a hallgatói elé-

gedettség vizsgálata és a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) vonatkozó ta-

pasztalatainak követése. Az utóbbihoz kapcsolódó munkaerőpiaci visszajelzések 

kifejezetten kedvező képet adnak végzett hallgatóik szakmai érvényesüléséről.  

Az intézmény minden vizsgaidőszak lezárulta után figyelemmel kíséri hallgatói-

nak előmenetelét. Részletesebben ez főként azokat a hallgatókat érinti, akik va-

lamely probléma miatt az előre meghatározott ütemben kevésbé tudnak haladni. 

Az OMHV felmérések évente készülnek. A felmérés eredményeit minden oktató 

a saját területére vonatkoztatva korrigálhatja, de komolyabb helyzet esetén már a 

tanszékvezető feladata a problémák kezelése. A minőségbiztosítási rendszer ke-

retében kétévente végeznek teljesítményértékeléseket. A követés részét képezik 

még a hallgatói elégedettségvizsgálatok, továbbá az érdemjegyek alapján készí-

tett elemzések értékelése, mindezek alapján a konzekvenciák levonása. A külön-

féle vizsgálatokból fontos információk nyerhetők az oktatói előmenetel, az új 

szakmai eredmények beépítése és a képzési kimenetek minősítése tekintetében.  

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

Az intézmény és a szak erősségei közé tartozik a jó felkészültségű s együttmű-

ködésre képes/hajlandó oktatói kar, az érdeklődő és motivált hallgatók, a nap-

rakész ismeretek tananyagba építésének gyakorlata, s az üzleti szférával való 

nagyon jó szakmai kapcsolat. A gyengeségek közé tartozik a beiskolázási ne-

hézségek fokozódása, a nyelvvizsga-követelményt nem teljesítő hallgatók nagy 

száma, a szak hallgatóinak tartósan alacsony száma. A fenyegetések között tart-
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ható számon a hallgatói rekrutációs bázis középtávú további szűkülése, vala-

mint az a tény, hogy a hallgatók a munkavállalási kényszer miatt egyre gyak-

rabban megszakíthatják a tanulmányaikat. A lehetőségek közé tartozik az alap-

szak idegen nyelvű változatának kidolgozása és beépítése, esetleg a duális kép-

zésben való részvétel. 

Megállapítható, hogy a képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az 

akkreditációs feltételeknek a pénzügy és számvitel alapszak tekintetében a főis-

kola eleget tesz. A képzés személyi feltételei is – az előírások alapján – megfe-

lelőek. Az infrastruktúra is biztosított a központban és a telephelyeken a köve-

telményeket tekintve. Úgy tűnik, hogy a képzés alapvetően gyakorlatias, kis-

csoportos, team munkára épülő. Ez talán még előnynek is tekinthető. A mini-

mális hallgatói létszám lehet ösztönző is az oktatók számára, de „klasszikus” 

előadások néhány főnek (8-10 fő) nem tarthatók, így nincs is lényeges határ az 

előadások és gyakorlatok között. Talán ez is oka annak, hogy az elméleti felké-

szítés nem elsődleges. A hallgatók is ezt erősítették meg a beszélgetések során. 

A kevés számú oktató között jó az együttműködés. Alapvető érdekük, hogy 

megfelelő – legalább minimális – létszám álljon rendelkezésre, főként a mun-

kahelyük megőrzése miatt is. Vélhetően ez nem jár együtt a számonkérés szín-

vonalában kompromisszumokkal.  

A kutatómunka gyengének tűnik a főiskolán. Kétségtelenül érzékelhetőek az 

erőfeszítések, de a kis kapacitások miatt az eredmények nem kiemelkedőek. A 

szakmai közvéleményben az intézmény – beleértve az oktatókat is – nem meg-

határozó. Erre lényegesen nagyobb figyelmet kell a jövőben fordítani.  

A szakon a nemzetközi kapcsolatok nem jellemzőek. A hallgatók nyelvismere-

tének hiánya súlyos terhet jelent. Ezzel kapcsolatban a hat féléves nyelvoktatás 

hatásfoka elgondolkodtató, bár a hallgatói hozzáállás is sok problémát vet fel.  

A jelenlegi adottságokra építve a főiskola képes a meglévő hiányosságok kikü-

szöbölésére, és emelheti az oktató munka színvonalát. Még nagyon sokat kell 

tennie annak érdekében, hogy szakmailag is elismert felsőoktatási intézmény-

ként emlegessék. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Meg kellene fontolni a nappali képzés újraindítását Kalocsán, mert annak a 

környék munkaerő-ellátásának javításában alig túlértékelhető hatása lenne. 

2. A képzés legfontosabb problémája a nyelvoktatás kérdése, a diplomát 

megszerezni nem képes, abszolutóriummal rendelkező hallgatók nagy ará-

nya. A főiskolának a jelenleginél nagyobb súlyt kellene fektetnie arra, 

hogy ezen a súlyos problémán házon belül érdemben javítani tudjanak. 

Ennek legkézenfekvőbb módja a nyelvórák heti számának megnövelése. 

Talán még az is segítene valamelyest, ha a jelenlegi óraszámot sűrítenék, 
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vagyis 6 félév helyett 3-4 félévre koncentrálnák az órákat, de mindenkép-

pen legalább heti 4 órát kapna minden nyelvtanuló. A magyar hallgatókat 

vonják be az idegen nyelvű oktatásba. 

3. A tudományos kutató munka nem elég eredményes, sem az oktatói állo-

mány, sem a hallgatók részéről. A gyakorlatorientált szemlélet sok előnye 

sem homályosíthatja el a kutatómunka jelentőségét.  

4. Egy harmadik, az előző két ponttal összefüggő gyengeség a főiskola nem 

túl hangsúlyos nemzetközi kapcsolatrendszere, az oktatók és a hallgatók 

külföldi tapasztalatszerzése. Ezen a területen is többet kellene tudni fel-

mutatni (konferencia-részvételek, közös oktatási programok, több Eras-

mus hallgató stb.).  

5. Fontos lenne egy saját könyvtár létrehozása, legalább a nappali képzés te-

lephelyén, Budapesten. 

6. Felhívjuk a figyelmet, hogy a szak KKK-jában már nem szakirány, hanem 

specializáció szerepel. 
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Zsigmond Király Főiskola AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

pénzügy és számvitel 

alapképzési szak 

bank és tőzsde; vállalati pénzügy 

és számvitel 

specializációk 

 

működő képzés értékelése: 

2013/8/VIII/9.  

2016/1/VII/5/16. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő 

(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 személyi feltételek 

 tudományos háttér 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

Teljes idejű nappali és részidejű, levelező képzés folyik a Zsigmond Király Fő-

iskolán a pénzügy és számvitel alapszakon magyar nyelven. A képzési követel-

ményeknek való megfelelés alapvetően biztosított. A meghatározó ismeretkö-

rökre vonatkozó előírások megfelelnek a követelményeknek. A szakmai törzs-

anyag és a specializációk vonatkozásában a választható tárgyak hiánya kifogá-

solható, bár elvileg a specializáció választási lehetőséget adhatna. 2 specializá-

ció kialakítására került sor, de évente csak egy specializáció indul, általában a 

vállalati pénzügy és számvitel. Kérdéses, hogy így valóban biztosított-e a vá-

lasztási lehetőség, illetve a csökkenő létszám mellett van-e létjogosultsága 2 

specializáció fenntartásának. Az egy féléves alapozó nyelvi képzés, illetve a 

szakmai nyelvi képzés a 2-4. szemeszterben heti 4 órában elvileg biztosíthatná 

a szakmai nyelvvizsgára történő felkészítést, de az eredmények tükrében ennek 

hatékonysága megkérdőjeleződik. Az összkredit értékét 20%-kal meghaladó 

kreditértékű szabadon választható tárgyaknak van kínálata. 
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Személyi feltételek 

A képzés 49 tantárgyát 29 oktató tanítja, közülük 25 tantárgyfelelős. A szakfe-

lelős, Sipos Zoltán formai szempontból megfelel a követelményeknek, de ok-

tatói és publikációs tevékenysége a szak profiljához csak kevéssé kötődik. 2 

alapozó és 1 szakmai törzstárgy tantárgyfelelőse, az önértékelésben feltüntetett 

adattal szemben nem 4, hanem 12 kredit felelőse. A bank és tőzsde specializáció 

felelőse, Botos Balázs okleveles közgazdász, és CSc címmel rendelkezik közgaz-

daságtudományból. A vállalati pénzügy és számvitel specializáció felelőse, 

Szegediné Lengyel Piroska tanár és szakközgazdász, PhD-fokozattal bír, de tu-

dományos fokozatának tudományterülete nem felel meg a szak képzési profiljá-

nak. A bank és tőzsde specializáció felelőse egy alapozó, egy szakmai törzstár-

gyért és egy specializációs tárgyért felel, a vállalati pénzügy és számvitel specia-

lizáció felelőse két alapozó és négy szakmai törzstárgyért felel, de nem felelőse 

az általa vezetett specializáció egy tárgyának sem, illetve a környezet-gazdaság-

tan kurzus felelőseként nem tart sem előadást, sem szemináriumot. A specia-

lizációfelelősök publikációs tevékenysége nem kapcsolódik a szak, illetve az ál-

taluk vezetett specializáció profiljához. Néhány tantárgyfelelős nem rendelkezik 

tudományos fokozattal, egyre vonatkozóan az oktatói táblázatban ellentmondó 

információk szerepelnek.  Három tantárgyfelelős esetében rosszul van feltüntetve 

a szakon gondozott tantárgyaik kreditértéke, valójában 3 helyett 9; 4 helyett 12; 

4 helyett 8 kreditértékű tantárgyért felelnek. Két AE oktató kreditterhelése 18, 

illetve 22 kredit (ami túllépi a MAB maximális 1/3-os elvárását). Egy tantárgy-

felelős a törzsanyag és a bank és tőzsde specializáció tárgyainál AT, a vállalati 

pénzügy és számvitel tárgyainál AE besorolású, az intézményi kreditterhelése 27. 

Az AT/AE oktatókra vonatkozó 3:1 arány nem teljesül, az önértékelés ösz-

szefoglaló táblázata szerint 19:9, valójában az oktatói táblázat alapján 14:14 

arány érvényesül. A V oktatókra vonatkozó max. 20%-os arány érvényesül.  

Az oktatói kar beosztás szerinti megoszlása megfelelőnek tekinthető, életkor 

szerinti megoszlása viszont határozottan problémásnak tűnik, az oktatói kar kö-

zel harmada 65 év feletti, s nincs 35 évnél fiatalabb oktató. 

Tudományos háttér 

A szakon folyó képzés tudományos hátterével kapcsolatban kétségek merülnek 

fel. Az intézet keretei között két kutatóközpont is működik, de ezek profilja 

nehezen köthető a pénzügyi és számviteli oktatási profilhoz (informatikai, il-

letve geopolitikai kutatások). A publikációs eredményeket illetően az oktatók 

jelentős eredményeket nem mutatnak fel, az elmúlt években mindösszesen 61 

publikáció kapcsolódott a közgazdaság-, illetve a gazdálkodástudományi terü-

lethez. A pályázati tevékenységre vonatkozó információk jelentős aktivitásról 

tanúskodnak, de ennek a képzés szakterületéhez való kapcsolódása korlátozott-

nak tekinthető (társadalmi rétegződés, Sziget-kutatások). 
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Infrastrukturális feltételek 

A képzés tantermi és számítástechnikai infrastrukturális feltételei biztosítottak. 

A könyvtári kötetállomány magasnak tekinthető, de a közgazdasági s ezen belül 

a pénzügyi-számviteli könyvállomány nagyságáról nem állnak rendelkezésre 

információk. Hasonlóképpen korlátozottnak tűnik a közgazdasági folyóiratok-

kal való ellátottság is. Van könyvárusító bolt, a hallgatók jegyzetekhez történő 

hozzáférési lehetősége biztosítottnak tűnik, egyéb szakkönyvekkel együtt biz-

tosítható a hallgatók megfelelő szakirodalommal történő ellátása. 

A képzési létszám és kapacitás 

Az éves képzési kapacitás a vizsgált időszakban a teljes idejű képzésben és a 

részidejű (levelező) képzésben 20-20 fő, a felvettek száma a teljes idejű kép-

zésben összesen 139 fő (57, 31, 15, 21, 15), a részidejű összesen 209 fő (63, 57, 

47, 23, 19). 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az előadások, szemináriumok és gyakorlatok aránya megfelelő, az alapozó is-

meretek és specializációk tárgyai, s részben a szakmai törzsanyag tárgyak ese-

tében jelentős a gyakorlatok szerepe, melyek megfelelő létszám mellett működ-

nek. Jellemző az önálló feladatmegoldás, a projektmunka. Kiselőadásokra van 

mód, és fontos a házi dolgozatok készítésének szerepe is. A szakmai nyelvi 

képzés a 2-4. szemeszterben, a nyelvi alapozó kurzus az 1. szemeszterben heti 

4 órában folyik.  

Az Erasmus aktivitás mind kifelé, mind befelé megfelelőnek tekinthető, az 

egyetemi kapcsolatok száma, földrajzi orientációja kellően diverzifikált, 

ugyanakkor a hallgatók idegen nyelvi felkészültségével kapcsolatos problémái 

tükrében kétséges, hogy ez mennyire hatékonyan használható ki. 

Értékelés és ellenőrzés 

A számonkérésben kellően sok forma alkalmazására kerül sor, így a szóbeli 

vizsgák alkalmazása is jelentős szerepet játszik. A gyakorlati képzés tekinteté-

ben kiemelendő a gyakorlati szakemberek bevonása vendégelőadóként, téma-

vezetőként és az államvizsgáztatás feladataiba is. 

A szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók tapasztalatai változóak a gyakorlati 

helyek szakmai kompetenciájukat fejlesztő hatásáról. Az intézet jelentős válla-

lati/intézményi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A Karrier Centrum technikai 

lebonyolító szerepe és a szakfelelős szakmai értékelő szerepe összehangoltan 

biztosítja a megfelelő gyakorlati képzés kereteit. Pozitívumként értékelhető a 

gyakorlóhely és a szakfelelős kettős értékelési rendszerének működtetése is.  
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A szakdolgozati témaválasztás alapja az az összesen két szemeszterben futó 

szakszeminárium. Az egyes oktatók által előzetesen felajánlott témákon túl a 

rendszer nyitott a hallgatók által önállóan kezdeményezett témaválasztásra – az 

egyéni témák elfogadtatása, majd témavezetése szintén az adott szakterületet 

felügyelő tanárok feladata. A szakdolgozatíráshoz igyekeznek segítséget nyúj-

tani a hallgatóknak, egyrészt a szakszemináriumi foglalkozásokon módszertani 

és szakmai segítséget kapnak a hallgatók a tudományos igényű munka elkészí-

téséhez, másrészt a témához rendelt konzulens a téma szaktekintélyeként szak-

mai tanácsokkal irányítja a hallgatót, segíti a szakirodalomban való eligazodá-

sát, a munkáját folyamatosan véleményezi.   

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A vizsgált időszakban kiadott diplomák száma a teljes idejű képzésben összesen 

62 (-, 6, 17, 20, 19), a részidejű képzésben 48 (-, 4, 13, 14, 17). Megállapítható, 

hogy kevés a végzett hallgató. A lemorzsolódás jelentős. A hallgatók lassabban 

haladnak, amit némileg magyaráz az alacsony pontszámban is kifejeződő hall-

gatói minőség.  

A sikeresen záróvizsgázott hallgatók között nagyon nagy a középfokú szakmai 

nyelvvizsgával nem rendelkezők aránya: a nyelvvizsga hiánya miatt összesen 

163 fő (-, 19, 46, 55, 43) nem kapott diplomát közvetlenül a záróvizsga után, a 

hallgatók 46-64%-a. Tendenciájában is romló a helyzet, így kétséges, hogy 

mennyire lehetséges a szakmai kurzusok keretében az idegen nyelvű irodalom 

feldolgozása. 

A főiskola kérdésesnek tartja a szakmai nyelvvizsga megkövetelésének szüksé-

gességét is, mivel az elhelyezkedő, illetve a levelező hallgatók nagy része 

nyelvhasználatot nem különösebben igénylő területen dolgozik. Az azonban 

tény, hogy az arányt jelentősen rontja a levelező tagozaton munka mellett ta-

nulmányokat folytatók száma, akik még nehezebben tudják a szakos követel-

mények mellett a szakmai nyelvvizsga követelményeit is teljesíteni. A főiskola 

a hallgatók szakmai nyelvismerete bővítésének támogatása érdekében a szaba-

don választható tantárgyblokkon belül idegen nyelvű kurzusokat hirdet meg a 

hallgatóknak. A nyelvtanulás hatékonyságának növelése céljából az idegen 

nyelvű kurzusok mellé online tanítást és tanulási lehetőséget biztosít az ILIAS 

és a Moodle online platformokon keresztül.  

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak gazdája a Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet. A szakfelelős az in-

tézet vezetője, főiskolai tanár, aki több szakért is felel, érdekérvényesítési ké-

pessége a különböző intézményi fórumok felé erős.  
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Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

Az oktatói bemenet szempontjából a belépő oktatóknál a belső/külső arány vo-

natkozásában jelentős mértékben támaszkodnak előléptetésekre is. A külső for-

rásokra történő támaszkodás az egyetemi/főiskolai tanárok utánpótlása szem-

pontjából jellemző, de ismételten hangsúlyozandó a fiatalítás igénye, a 35 év 

alatti oktatói kar hiányának kezelési igénye.  

A megfelelő tudományos aktivitás hiányában kétséges, hogy mi biztosíthatja új 

eredmények beépülését a képzésbe.  

Az oktatók folyamatos hallgatói értékelése szabályozottnak tűnik, hasonlókép-

pen a végzett hallgatók és a munkaerőpiaci szereplők visszajelzésének működ-

tetése, pozitív kezdeményezés az államvizsga bizottságok tapasztalatainak fo-

lyamatos értékelése is. 

A lemorzsolódás tekintetében a hallgatók nem kicsiny részének későbbi vég-

zése jelentős problémának tekinthető. Az intézmény a Mentor program beve-

zetésével próbál megfelelő megoldással élni a helyzet javítása érdekében. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

Az önértékelés C-SWOT elemzése általános, a főiskolára vonatkozó megálla-

pításokat tartalmaz, nem szakspecifikus, és a gazdálkodási és menedzsment 

alapszakra hivatkozik (az önértékelésben több szövegrész szerepel a gazdálko-

dási és menedzsment alapszak megnevezésével és önértékeléséből), így kérdé-

ses, hogy a pénzügy és számvitel alapszakra vonatkozó problémákkal az intéz-

mény mennyiben szembesül.  

Általánosságban helyesen látják a helyzetet, de egyes esetekben a problémák 

jelentőségét alulbecsülik. A legfontosabb veszélyek a makrogazdasági-demo-

gráfiai trendekből adódnak, csökkenő jelentkezői/hallgatói létszámot eredmé-

nyezve. Bár az elemzés nem tér ki a fiatalok, sőt a középiskolát végzettek kö-

rében jelentkező és fokozódó kivándorlásra, az tovább súlyosbíthatja a helyze-

tet. A csökkenő hallgatói létszám mellett a növekvő versennyel is számolni kell. 

A főiskola az erősségek között fogalmazza meg a kiemelkedő oktatói állo-

mányt. Ez a pozitív vélemény csak részben felel meg a valóságnak, hiszen az 

oktatói állomány jórészt elöregedett, az oktatók egy részének a szakra vonat-

kozó kompetenciái nem állnak összhangban a végzettségükkel és kutatási irá-

nyultságuk sem követi a szakhoz szükséges kompetenciákat. A gyakorlatfóku-

szú oktatás, a vállalati kapcsolatok kétségtelenül az erősségek közé tartoznak.  

Az gyengeségek közül kiemelik a Budapesten belüli kedvezőtlen elhelyezke-

dést, bár ugyanakkor láthatóan a budapesti hely önmagában előny. A hallgatók 

alacsony szintű idegennyelv-tudása és gyenge felkészültségük is kétségkívül 

problematikus. A gyengeségek között hangsúlyozzák, hogy fiatal intézményről 
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van szó, és arra is kitérnek, hogy belföldi és nemzetközi tanulmányi versenye-

ken a hallgatói összlétszámhoz képest alacsony a részvételi arány. A nagy in-

tézményekhez képest kevesebb támogatást és pályázati forrást tudnak szerezni. 

Ez visszatükröződik az oktatási és kutatási projektek számában is. 

Kedvező lehetőségek nem igazán látszanak. A külföldi hallgatók nagyobb 

számú fogadása nem igazán valószínű, a meglevő partnerkapcsolatok fokozódó 

kihasználása inkább, bár az eredmény kétséges. A lehetőségek között említik a 

nyitott egyetem koncepciójának megvalósítását, a képzés színvonalának eme-

lését és a vállalatokkal történő kapcsolattartást. Kérdéses azonban, hogy az ok-

tatói kar generációs problémájának kezelésére vonatkozó stratégia rendelke-

zésre áll-e, különös tekintettel a professzori utánpótlásra. Fontos lenne továbbá 

a kutatási aktivitás képzési profilhoz való kapcsolódásának biztosítása is.  

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Szükséges az oktatói/tantárgyi kreditértékek megfeleltetése és az AT/AE 

arány rendezése. 

2. Indokolt az oktatói utánpótlás lehetőségeinek elemzése. 

3. Javasolt a vezető oktatók szakirányú kutatási publikációs tevékenységének 

erősítése. 



pénzügy 

mesterképzés 

617 

Pénzügy mesterképzési szak 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

pénzügy 

mesterképzési szak 

befektetés-elemző, monetáris és 

közpénzügyek; vállalati pénzügy 

specializációk 

 

 

szakindítási MAB határozat: 

2007/8/XII/3/53.  

2016/1/VII/5/19. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő 
(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 egyes tantárgyfelelősök nem vesznek részt a részidejű képzésben.  

 vendégoktató tantárgyfelelős, illetve tudományos fokozattal nem ren-

delkező tantárgyfelelős van a képzésben. 

 egyes AE oktatók kreditterhelése 15-nél több. 

 a vendégoktatók száma túllépi a képzésben részt vevő oktatók 20%-át. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A pénzügy mesterszakon a Budapesti Corvinus Egyetemen magyar nyelvű tel-

jes idejű nappali és részidejű, esti képzés folyik. A KKK-nak való megfelelés 

csak részben érvényesül: az alapozó ismeretek 30-45 kredites követelménye 

nem teljesül (16 kredit), a szakmai törzsanyagra vonatkozó 20-33 kredites kö-

vetelmény szintén nem teljesül (50 kredit). A tanterv tartalmi szempontból rész-

ben megfelel a KKK előírásoknak, de az ökonometria, a többváltozós statiszti-

kai modellezés és a pénzügyi jog tárgyak az alapozó ismeretek közé valók. A 

differenciált szakmai ismeretre vonatkozó 25-45 kredites határérték teljesül (30 

kredit). A három specializáció – befektetés-elemző, monetáris és közpénzügyek; 

vállalati pénzügy – közül a monetáris és közpénzügyek specializációt több éven 
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keresztül nem indították, a 2015/16-os tanévre pedig egyetlen specializációt 

sem hirdettek meg. Megjegyzendő, hogy a monetáris és közpénzügyek specia-

lizációmegnevezés csak az önértékelés adatlapján szerepel, helyette az önérté-

kelés szövegében a pénzügypolitika és közpénzügyek megnevezést használják.  

A gyakorlati ismeretek minimum 30%-os aránya teljesül, a specializációtól füg-

gően, de minden esetben legalább 40%-os arányban. Elmaradt a tantervből a 

beruházási és finanszírozási döntések és a csődelőrejelzés és vállalati válság-

kezelés tantárgyak óraszámainak feltüntetése. A szabadon választható tárgyakra 

vonatkozó minimum 6 kredites követelmény teljesül. A diplomamunkával kap-

csolatos 15 kredites követelmény ugyancsak teljesül, a két féléves szakszemi-

náriumi rendszer a 3. és 4. szemeszterben megfelelő felkészítést jelent a hall-

gatók számára a szakdolgozat elkészítéséhez. 

Pozitívumként említhető a tantárgystruktúra nem szétaprózódott jellege, a rela-

tíve magas tantárgyi kreditérték (5 kredit a szakmai törzstárgyak esetében, il-

letve a differenciált szakmai tárgyaknál, 4 kredit az alapozó tárgyak esetében). 

Jelentős a szakot gondozó Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék angol és 

magyar nyelvű tananyagfejlesztési tevékenysége és a tananyagok elektronikus 

formában történő rendelkezésre bocsátása is. Fontos szempont a saját kutatási 

eredmények beépítése az oktatott tananyagba. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Berlinger Edina megfelelősége biztosított, PhD-fokozattal ren-

delkezik közgazdaságtudományból, két szakmai törzstárgy tárgyfelelőse is. A 

specializációfelelősök (Walter György, Zsembery Levente, Bánfi Tamás) meg-

felelősége szintén biztosított, két specializációfelelős PhD-fokozattal bír, a har-

madik pedig DSc tudományos címmel (bár az egyik táblázatban PhD-fokozatot 

tüntettek fel a neve mellett); egyikük egy szakmai törzstárgy s az általa vezetett 

specializáció 3 tantárgyának a felelőse, a másik kettő pedig az általuk vezetett 

specializáció egy-egy tárgyának felelősei. 

A banküzemtan, nemzetközi tőkepiacok működése, adó- és közpénzügyek elmé-

lete felelőse tudományos fokozattal nem rendelkező adjunktus, illetve tanár-

segéd. Négy AE oktató, köztük a vállalati pénzügy specializáció felelőse kre-

ditterhelése meghaladja a 15 kreditet, amelyet a MAB maximálisan elvár. 

Két vendégoktató tantárgyfelelős, az utóbbi tudományos fokozattal nem 

rendelkezik. 

Az AT/AE oktatókra vonatkozó minimum 3:1 arány teljesül (58:17). A vendég-

oktatók száma meghaladja a MAB által kívánatosnak tartott 20%-ot, ami való-

színűleg a „vendégoktató” kategória félreértéséből adódik: a gyakorlati szakem-

berek is AE oktatóknak tekintendők. A képzésben résztvevő összes oktató lét-

száma (95) nem egyezik meg az AT+AE+V oktatók létszámával (97), sem pedig 

a munkaköri beosztás szerint részletezett oktatók létszámával (90). 
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Az oktatói kar beosztás szerinti megoszlása nem feltétlenül szerencsés, csak 34% 

a tanárok és docensek aránya. Életkor szerinti megoszlásuk kevésbé problémás-

nak tekinthető, ugyanakkor a 7 professzorból hatan 55 évnél idősebbek. Pozití-

vumként említhető az utánpótlás szempontjából a tanszék 18 PhD-hallgatója. 

Az esti képzés tantervében egyes tantárgyak felelősei mások, mint a nappali kép-

zés tantervében. Több tantárgyfelelős nem vesz részt az általa jegyzett tantárgy 

oktatásában. Két tantárgyfelelősnek nincs tudományos fokozata, és egy vendég-

oktató tantárgyfelelős (aki egyébként a nappali képzésben nem vesz részt).  

Tudományos háttér 

A szakon folyó képzés tudományos háttere kiemelkedő. Jelentős publikációs 

eredményeket mutat fel a kollégák jelentős része, különösen az alapozó és szak-

mai törzstárgyak oktatói. A pályázati aktivitás is fokozott mértékű a Gazdálko-

dástudományi Karon. Igen jelentős az oktatók részvétele a különböző szakmai 

és tudományos szervezetekben, a szakot gondozó intézet konferenciaszervezési 

aktivitása is kiemelendő. 

Pozitívan értékelhető a BÉT támogatásával 2014-ben létrehozott kutatóközpont 

(Financial Research Centre).  

Infrastrukturális feltételek 

A képzés tantermi és számítástechnikai infrastrukturális feltételei biztosítottak, 

a Pénzügyi Laboratórium működtetése is fontos pozitívumként említhető. A 

vállalati pénzügyi információs rendszerek, az alkalmazott vállalatértékelés tár-

gyak számítógépes termekben történő oktatása a képzés megfelelő informatikai 

hátteréről tanúskodik. 

A 472.000 kötetes könyvtár megfelelő szakirodalmi hátteret biztosít, 24 külföldi 

szakfolyóirat is rendelkezésre áll. A PhD-disszertációk, szak- és TDK-dolgoza-

tok elektronikus archívuma szintén jelentős mértékben hozzájárulhat a hallgatók 

felkészítéséhez. Pozitívum az 50 darabos angol nyelvű szakkönyvtár létesítése. 

Az egyetemen működő jegyzetbolt forgalmi tapasztalatai tükrében megfelelő a 

hallgatók kari jegyzetekkel, egyéb szakirodalommal való ellátása.  

A képzési létszám és kapacitás 

Az éves tervezett felvételi keretszám a 2009/10-2013/14-es tanévek között 120-

160 között ingadozott, a felvett hallgatók létszáma emelkedő tendenciájú: 91, 128, 

96, 117, 133, összesen 565 a keresztfélévekben is induló képzésre felvett hallgatók 

száma. A részidejű, esti képzés a 2009/10-es és a 2010/11-es tanévekben nem in-

dult, a 2011/12-2013/14-es tanévek között a felvettek összlétszáma 33 volt. A pénz-

ügy mesterszakon részidejű képzést nem hirdettek a 2015/16-os tanévre.  

A fenti hallgatói létszámokat az intézmény képzési területi kapacitása lehetővé 

tette.  
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2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az előadások, szemináriumok és gyakorlatok aránya megfelelő. Az alapozó is-

meretek, a szakmai törzsanyag tárgyai s a specializációtárgyak esetében is je-

lentős a gyakorlatok szerepe. A gyakorlatok 30-40 fős, illetve géptermi szemi-

nárium esetén 20-25 fős létszám mellett működnek. (Ugyanakkor megemlí-

tendő, hogy hallgatói észrevételekben kritikaként fogalmazódik meg a magas 

szemináriumi létszám.) Jellemző az önálló feladatmegoldás, kiselőadásokra 

van mód, és fontos a házi dolgozatok készítése is.  

Az oktatók jelentős vállalati kapcsolatrendszerrel, vállalati kutatásban való 

részvétellel rendelkeznek. Külső szakemberek jelentős szerepet vállalnak gya-

korlati ismeretterjesztő előadásokkal, szakdolgozati témavezetéssel, opponens-

ként. A részvételük a képzésben, illetve egyéb vendégelőadások keretében a 

hallgatók gyakorlati ismereteinek biztosítása szempontjából fontos elem lehet.  

A hallgatói észrevételek tükrében kérdéses, mennyire biztosított az egyes mo-

dulok tárgyainak összehangoltsága, az egymásra épülés megfelelő-e, illetve az 

oktató-hallgatói kapcsolat mennyire erős. 

A kar Erasmus aktivitása mind kifelé, mind befelé megfelelő, az egyetemi kap-

csolatok száma, földrajzi orientációja kellően diverzifikált. 

Értékelés és ellenőrzés 

A számonkérésben kellően sok forma alkalmazására kerül sor, de a szóbeli 

vizsgák alkalmazása kevésbé gyakori. 

A szakdolgozati témaválasztásban alkalmazott rendszer megfelelő, különösen 

pozitívan értékelhető a két féléves szakszemináriumi rendszer a 3. és 4. sze-

meszterben, ez megfelelő felkészítést jelent a hallgatók számára a szakdolgozat 

elkészítéséhez. 

A szakdolgozatokat két bíráló értékeli (a kari oktatók mellett a téma jellegének 

megfelelően külső szakemberek bevonására is sor kerül). Pozitívum a komplex 

szóbeli vizsga intézménye, melynek révén a hallgatók két tétel keretében adnak 

számot tudásukról, ez biztosíthatja a hallgatók felkészültségének megfelelő mé-

rését. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A kumulált hallgatói létszám jelentős növekedése figyelhető meg: 45, 141, 306, 

448, 551, 1491. A jelentős növekedés mögött a hallgatók képzési idejének el-

húzódása is állhat. A teljes idejű képzésben kiadott diplomák száma 2011/12-

2013/14 között (69, 100, 63) összesen 232, ez a 2 évvel korábbi felvételi lét-

számokhoz viszonyítva nem túl magas. Az önértékelésben bemutatott adatok 

szerint a lemorzsolódottak száma (1, 5, 43, 75, 72) összesen 196 fő.  
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A részidejű, esti képzésben 2013-ban 6, 2014-ben pedig 2 diploma kiadására 

került sor, mindezek tükrében a részidejű képzés fenntarthatóságával kapcsola-

tosan erős kétségek fogalmazhatóak meg. 

A tehetséggondozást értékelve a két féléves szakszemináriumi rendszer a 3. és 

4. szemeszterben megfelelő felkészítést jelenthet a hallgatók számára nemcsak 

a szakdolgozat elkészítéséhez, hanem a későbbi kutatói pályára lépés szem-

pontjából is. A demonstrátori rendszerbe történő bekapcsolódás biztosított (a 

képzésen évente 25-30 demonstrátort foglalkoztatnak), élénk a TDK-tevékeny-

ség, a szakkollégiumok közül 6 tevékenységébe kapcsolódhatnak be a pénzügy 

mesterszakos hallgatók. A Befektetések és Vállalati Pénzügyek Tanszék alko-

tótáborai és havi előadásai is pozitívumként értékelhetők a hallgatók orientá-

lása, a tehetséggondozás szempontjából. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakfelelős és a specializációfelelősök, illetve a tanszékvezetők és a prog-

ramigazgatók közötti munkamegosztás megfelelő, erős a szakfelelős érdekér-

vényesítési képessége a különböző kari fórumok felé. A mesterszak gazdája a 

Gazdálkodástudományi Kar Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszéke és a 

Közgazdaságtudományi Kar Pénzügy Tanszéke.  

Megfelelő gyakorisággal kerül Kari Tanács elé a kar oktatási stratégiájának 

megvitatása, oktatási eredményességének értékelése (képzési portfólió átalakí-

tására vonatkozó igény, nappali-esti képzésben résztvevők aránya, keresztfél-

éves képzés létjogosultsága). 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

Az oktatói bemenet minőségirányítása szabályozottnak értékelhető, a belépő 

oktatóknál a belső/külső arány vonatkozásában jelentős mértékben támaszkod-

nak saját hallgatóik kinevelésére, előléptetésekre. A külső forrásokra történő 

támaszkodás nem jellemző, az egyetemi tanárok utánpótlása szempontjából je-

lentkezhetnek problémák. 

A megfelelő tudományos aktivitás és a tananyagfejlesztési tevékenység bizto-

sítja az új eredmények beépülését a képzésbe. 

Az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése és az oktatók folyamatos tanszéki 

értékelése megfelelően működik a karon, pozitívum a hallgatói értékelésnek a 

teljesítményértékelési rendszerre való visszahatása. 

A Diplomás Pályakövetési Rendszer jól kiépített, a végzett hallgatók elhelyez-

kedési tapasztalatai tekintetében a szakterületnek megfelelő elhelyezkedés ará-

nya megfelelő, jelentős a szerepvállalás mind a fővárosi, mind a vidéki, mind 

pedig a külföldi munkaerőpiaci igények kielégítése szempontjából.  
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Pozitívumként értékelhető a belépő hallgatók motivációinak, elvárásainak, jel-

lemzőinek felmérése, illetve a végzős hallgatóknak a képzés egészéről alkotott 

elképzelésének feltérképezése.  

Alapvető minőségbiztosítási kérdés, hogyan történik a belépő hallgatók felzár-

kóztatása, szintre hozása a más egyetemek alapszakjairól, illetve az egyetem 

más alapszakjairól érkező belépők esetében. A kar a belépést követően kiegé-

szítő kurzusok keretei között próbálja biztosítani a felzárkóztatást, de – hallga-

tói észrevételek szerint – a saját alapszakról felvett hallgatók előrehaladását 

akadályozhatja a mesterképzésben a többiek felzárkóztatására fordított idő. Ér-

demes lenne a lemorzsolódási statisztikát a saját alapszakról felvettek és a töb-

biek megkülönböztetésével vezetni.  

A hallgatók tanulmányok melletti munkavégzése a mesterképzésen igen elter-

jedt gyakorlat, ami eredményezheti az óralátogatottság csökkenését és a tanul-

mányi eredmények romlását (ez a kiadott diplomák számában is megmutatko-

zik), ugyanakkor a munkavállalás természetesen javíthatja a diákok elhelyez-

kedési esélyét. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

Az elemzés igen alapos, a főbb kérdések: a minősített, belső és főállású oktatók 

arányának elégtelensége, az oktatói kar beosztás szerinti összetételére vonat-

kozó stratégia, különös tekintettel a professzori utánpótlásra, habilitációra (ez 

nem jelenik meg gyengeségként), a hallgatói bemenet minőségi problémái és 

heterogenitása, a hallgatók tanulmányok melletti munkavállalása, az állami for-

rások csökkenésének kompenzálása, az intézmény létével kapcsolatos bizony-

talanságoknak a felvételizőkre és oktatókra gyakorolt távoltartó hatása, a kül-

földi hallgatók számának növelése, a magyar hallgatók külföldi (vagy akár fő-

városon belüli) elvándorlásának problémája (ez viszont nem jelenik meg ve-

szélyként az önértékelésben). 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Az alapozó ismeretek és a szakmai törzsanyag tantárgyainak átcsoportosí-

tása javasolt a képzési követelményeknek való maradéktalan megfelelés 

érdekében. 

2. Biztosítsák az oktatói kör formális megfelelését is a MAB elvárásainak 

(tudományos fokozattal rendelkező tantárgyfelelősök, vendégoktató ne le-

gyen tantárgyfelelős, AE oktatók kreditterhelése, vendégoktatók száma). 

3. A részidejű képzés hálótervének és tantárgyfelelősi körének a nappali kép-

zéshez történő igazítása javasolt.  
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Budapesti Gazdasági Egyetem 

Pénzügyi és Számviteli Főiskolai 

Kar 

Gazdálkodási Kar 

Zalaegerszeg 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

pénzügy 

mesterképzési szak 

vállalati pénzügy  

specializáció 

 

szakindítási MAB határozat: 

2008/7/XII/3/87. 

(a Budapesti Gazdasági Főiskolán) 

2016/1/VII/5/20. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő 

(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 a zalaegerszegi képzésben a tantárgyfelelősök több tantárgy oktatásában 

nem vesznek részt, és a tárgyak oktatói az esetek több mint 30%-ban nem 

rendelkeznek tudományos fokozattal. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A képzés nappali és levelező formában indul a Pénzügyi és Számviteli Karon 

(PSZK) és levelező formában a Gazdálkodási Kar Zalaegerszegen (GKZ). A 

képzés tanterve megfelel a KKK-nak, a tantervben megadott tantárgyak alkal-

masak a KKK-ban meghatározott ismeretek átadására. Az elmélet és a gyakor-

lat aránya megfelelő. 

A KKK szerint az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma 30-45 kre-

dit, a szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-33 kredit, az sza-

kon ez 31, illetve 28 kredit. A differenciált szakmai anyaghoz 40 kreditet ren-

delnek (KKK 25-45), a szabadon választható tárgyak 6, a diplomamunka 15 

kredit kreditet ér. A szakmai törzsanyagon belül kissé túlsúlyos a módszertani 

tárgyak köre. Tekintettel arra, hogy az alapozó tárgyak többsége is módszertani 



pénzügy 

mesterképzés 

624 

jellegű, indokolt lenne, hogy a szakmai törzsanyagon belül nagyobb arányban 

jelenjenek meg pénzügyi jellegű ismeretek. 

A szakon két specializáció került akkreditálásra a lehetséges háromból: a vál-

lalati pénzügyek és a monetáris és közpénzügyek specializáció, eddig azonban 

csak a vállalati pénzügyek specializáció indult, a monetáris és közpénzügyek 

nem. A választási lehetőség a hallgatók számára így virtuális, ami azért is prob-

lémásnak tekinthető, mert a szakmai törzstárgyak között nincs közpénzügyi jel-

legű tárgy nevesítve, így ilyen jellegű ismeretek legfeljebb csak részben jelen-

hetnek meg a pénzügyi közgazdaságtan tantárgy keretében. Pozitívumként em-

líthető a tantárgystruktúra nem szétaprózódott jellege, a relatíve magas tantár-

gyi kreditérték (az alapozó és a szakmai törzstárgyak esetében 4-5 kredit, illetve 

5 kredit a differenciált szakmai tárgyaknál). 

A képzésben alkalmazott tananyagok elfogadhatóak. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős – aki a specializáció felelőse is – Farkas Szilveszter egyetemi 

docens, a Pénzügy Tanszék tanszékvezetője. 1984 óta tanít a felsőoktatásban 

pénzügyeket, vállalati pénzügyeket, szakmai felkészültsége, tudományos telje-

sítménye elfogadható, a formai szempontoknak eleget tesz. Több évtizedes ok-

tatói tapasztalattal bír, az MTMT adatbázis alapján 45 tudományos közlemé-

nyére 74 hivatkozás érkezett, bár a közlemények fókusza nem feltétlenül har-

monizál az általa oktatott tantárgyakkal. 3 tantárgy tárgyfelelőse is a szakon, 

ezen belül 1 tantárgy felelőse az általa vezetett specializációban. A monetáris 

és közpénzügyek specializáció felelőse, Barati-Stec Izabella szakmai megfele-

lősége elvileg biztosított, PhD fokozattal rendelkezik gazdálkodás- és szerve-

zéstudományokból, 3 tantárgy tárgyfelelőse is a szakon, ezen belül 2 tantárgy 

felelőse az általa – virtuálisan – vezetett specializációban. 

A képzésben résztvevő oktatók AT/AE/V aránya 16/1/0, teljesíti az mesterszak 

működéséhez kapcsolódó követelményeket. Mindezek alapján a képzésben fel-

kínált tantárgyak száma (21) nagyjából másfélszerese az oktatói létszámnak. A 

budapesti képzési helyen a tantárgyfelelősök minden esetben részt vesznek az 

általuk vezetett tantárgy oktatásában. Egy AE kreditterhelése 18 kredit (meg-

haladva a 15 kredites határértéket). 

Az oktatók óraterhelése nagyon jelentős szóródást mutat (3 és 35,6 óra között 

szóródik). A 15 óra fölötti óraterhelés már ellehetetleníti az akadémiai munkát 

és előrejutást, pedig a képzésben résztvevő oktatók jelentős része ebbe a kate-

góriába esik. 

A zalaegerszegi képzési helyen a szakfelelős, a specializációfelelősök és a 

tárgyfelelősök személyei megegyeznek a budapesti képzési helyszín oktatóival, 

ugyanakkor a budapesti oktatók egyáltalán nem vesznek részt a zalaegerszegi 



pénzügy 

mesterképzés 

625 

képzésben. Így értelemszerűen nem teljesül az a kívánalom, hogy a tárgy fele-

lőse vegyen részt az oktatásban.  Sokkal komolyabb probléma az, hogy a zala-

egerszegi képzésben az oktatásban résztvevő 13 oktató közül mindössze 5 ren-

delkezik tudományos fokozattal. Az igazi szaktárgyakat lényegében fokozat 

nélküli oktatók oktatják, akiknek a tudományos munkássága szerény, és több 

esetben nem harmonizál az oktatott tantárgyakkal. Az oktatók óraterhelése itt 

is jelentős szóródást mutat, ugyanakkor az óraszámok terjedelme szűkebb: 1 és 

20 közötti. Ilyen oktatói állománnyal kétséges, hogy a szak képes felkészíteni 

a hallgatókat a PhD képzésre történő továbblépésre. Az AT/AE/V arány 12/1/0, 

megfelel az elvárásoknak. 

Tudományos háttér 

A PSZK tudományos teljesítménye nem nevezhető kiemelkedőnek, de minden-

képp elfogadható. Évente átlagosan 150 tudományos közlemény születik, ame-

lyek kb. 20%-a idegen nyelvű, bár vitathatatlanul nem az „A” kategóriás folyó-

iratokra koncentrálnak. Ez annyit jelent, hogy évente nagyjából 1,5 közle-

mény/fő a kibocsátás. Összességében látszik a karon, hogy törekszik a minél 

komolyabb helytállásra, hiszen konferenciákat szerveznek, jelentős részt vál-

lalnak az OTDK szervezésében. 

A PSZK két jelentős OTKA-pályázatban vesz részt, melyek egyike a közpénz-

ügyekhez, a másik a vállalkozásfinanszírozási témakörhöz kapcsolódik, illetve 

3 más pályázati projektben vállal szerepet, jelentős külföldi kapcsolatrendszer-

rel rendelkezik. Fontos kezdeményezés a kettős diploma kiadásának terve. 

A GKZ-n az oktatásban résztvevő kollégák publikációs összteljesítménye évente 

átlagosan kari szinten nem éri el a 8 dolgozatot, azaz egy oktatónak átlagosan 

háromévente jelenik meg egy írása. A publikációs aktivitás tehát meglehetősen 

szerény, szakmai műhelyről a GKZ esetén semmilyen szinten sem beszélhetünk, 

és az oktatók részéről e téren tapasztalt motiváció is kifejezetten szerény volt. 

A GKZ 3 pályázati projektben vállal szerepet, melyek témája többé-kevésbé 

kapcsolódik a szak képzési profiljához. 

Infrastrukturális feltételek 

Mind a PSZK, mind a GKZ megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelke-

zik. A tantermek, számítástechnikai laborok megfelelő számban és méretben 

állnak rendelkezésre, kihasználtságuk azonban helyszínenként eltérő. Zalaeger-

szegen 40-70% körüli a kihasználtság, törekedni kellene a terület és az épületek 

(köztük a kollégium) jobb hasznosítására. 

A könyvtári ellátottság a gazdálkodás- és szervezéstudományok területén mind-

két helyszínen megfelelő, bár a nagyobb budapesti méretek következtében nem 

kiegyenlített. A 75.000 kötet, ebből 65.000 könyv megfelelő állománynak te-

kinthető, jelentős az idegen nyelvű könyvállomány, és kiemelkedő mind a 
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könyvtári, mind a tanszéki folyóirat-előfizetés is. A megbeszéléseken jelenlevő 

kancellár nyilatkozott az infrastruktúra további fejlesztéséről. 

A szakhoz kapcsolódó tananyagok minden hallgató számára hozzáférhetőek, 

ezek leggyakrabban olyan tankönyvek, amelyeket a főiskolai kollégák szerzői 

munkaközössége gesztorál. 

A szakdolgozati adatbázis is jól szolgálhatja a hallgatói felkészítést. 

A képzési létszám és kapacitás 

A budapesti képzési helyen mind nappali, mind részidős formában indítják a 

szakot. A teljes idejű képzésben részvevő hallgatók létszáma nem túl jelentős, 

az első évben (2010/11) 42 hallgatót vettek fel, míg az utolsó (2013/14) évben 

mindössze 19-et, és a létszám folyamatos csökkenést mutat. A részidejű képzés 

hallgatói létszáma (66-99 fő) nagyjából stabilnak nevezhető. Érdemes lenne el-

gondolkodni azon, hogy a szakot csak részidős formában indítsák, különösen 

ha figyelembe vesszük az oktatók leterheltségi mutatóit. Az intézményi kapa-

citás e számokon jelentősen túlmutat, viszont az alapszakos képzésekben részt-

vevő hallgatói létszám leköti e fölös kapacitásokat is. 

A GKZ-n nappali formában nem indul a képzés, részidős formában is mindössze 

egyetlen alkalommal (2012/13) sikerült elindítani 22 hallgatóval a szakot, a vizs-

gálatba bevont többi esztendőben jelentkezők hiányában nem indult a szak. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A képzés ebből a szempontból jól szervezett. A gyakorlatorientáltságon túl, amit 

az előadások és szemináriumok optimális aránya, a kötelezően előírt irodalom 

korszerűsége és a szemináriumokra kijelölt tananyag jól megválasztott módszer-

tan szerinti feldolgozása biztosít, a képzés a különböző foglalkozásokon a konk-

rét gyakorlaton túl a szakmához kapcsolódó kiemelt összefüggéseket is feltárja. 

Az órai foglalkozások mellett több szakmai tantárgy esetében elektronikus tan-

anyagok (tesztek és videós előadások) biztosítják a feldolgozásra kijelölt tan-

anyag még hatékonyabb feldolgozásának lehetőségét. A látogatott tanórák a 

mesterszak esetében elvárható követelményeket teljes mértékben kielégítették. 

A hallgatói visszajelezések alapján elmondható, hogy a csoportos és egyéni fel-

adatok aránya elfogadható. A képzésen oktatott tantárgyakhoz kapcsolódó 

előkövetelményként megjelölt tantárgyak teljesítése szervezett keretek között 

biztosítottnak látszik azon hallgatók számára, akik korábban az alapképzésben 

nem tanulták azokat. A pénzügy mesterszak inkább elméleti képzést kínál, így 

az önálló kutatáshoz szükséges ismeretek oktatása majdnem minden stúdium 

esetében napirenden van. Mindezek alapján a képzés a pénzügyi és számviteli 

szakma elvárásainak megfelelő kompetenciákat közvetít a hallgatók felé.  
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A külföldi részképzések legfőképp az Erasmus program szerepe jelentős az in-

tézményben. 

Értékelés és ellenőrzés 

A mesterszak moduljához kapcsolódó tantárgyak esetében a számonkérés jel-

lege alapvetően a tantárgyhoz kapcsolódóan feldolgozásra kijelölt tananyaghoz 

igazodik, így a szakmai tárgyak többségénél évközi számonkérések is biztosít-

ják a hallgató folyamatos tanulását. Az írásbeli vizsgák többségében megjelenő 

kérdéskörök körültekintően körbejárják az adott tantárgyhoz kapcsolódó tema-

tikában kijelölt részterületeket. A gyakorlatorientált tantárgyakhoz kapcsolódó 

írásbeli vizsga az elméleti ismeretanyagot legtöbb esetben tesztkérdésekkel, a 

konkrét gyakorlati ismereteket konkrét gyakorlati problémákat feldolgozó pél-

dákkal, esettanulmányokkal teszteli. A szóbeli vizsgákhoz kapcsolódó tételso-

rok a tantárgyi útmutatóban kijelölt tematikához kapcsolódó ismeretanyag alap-

ján készülnek. A magas követelményrendszer alapján alapvető célnak látszik, 

hogy a pénzügy mesterszakon végzett hallgatók rendelkezzenek a mesterszak 

esetében elvárható kompetenciákkal. 

A szakdolgozati témák aktuálisak, a témaválasztásra megfelelően szabályozot-

tan a 3. szemeszterben kerül sor. A szakdolgozati témaválasztás során pozití-

vumként értékelhető a hallgatóknak a specializációnak megfelelő téma irá-

nyába történő terelése. Különösen pozitívan értékelhető a kötelező kutatásmód-

szertan 2. tárgy a 3. szemeszterben, ez megfelelő felkészítést jelenthet a hall-

gatók számára a szakdolgozat elkészítéséhez. Az áttekintett szakdolgozatok 

színvonala elfogadható, azok az előre definiált szempontrendszernek megfele-

lően és a tartalommal összhangban kerültek bírálásra. Ezen szempontok alapján 

a képzés kielégíti az elvárásokat. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A pénzügy mesterszak esetében a lemorzsolódás igen csekély: 2010/11 és 

2012/13 között 94 hallgatót vettek fel, 2011/12 és 2013/14 között 90 diplomát 

adtak ki. A részidős képzésben hasonlóan jó az arány: 343 hallgatóból 317 ka-

pott diplomát. Az egyes években kiadott diplomák száma ugyanakkor nagyon 

hullámzó mind a teljes idejű, mind a részidejű képzésben, ami arra utal, hogy a 

többség nem négy félév alatt fejezi be tanulmányait. 

Az mesterszakról éves szinten nagyjából 5 hallgató méretteti meg magát a 

TDK-n, és a közölt adatok alapján lényegében az indulók fele kap lehetőséget 

az OTDK-n való indulásra. A nappali tagozatos mesterszak hallgatóinak több-

sége a diploma megszerzésekor már rendelkezik munkahellyel. 
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3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A pénzügy mesterszak szerencsés helyet tölt be a főiskola életében, mivel a szak 

felelőse egyben a Pénzügy Intézeti Tanszék vezetője. Rajta kívül még egy fő-

iskolai tanár, a Pénzügy Intézeti Tanszék oktatója lát el a mentori feladatokat. 

A mentor és a hallgatók közötti folyamatos kommunikáció eredményeként a 

hallgatók és az egyes tanszékek közötti, az oktatás megfelelő színvonalához 

szükséges kapcsolat biztosítottnak látszik. A képzésbe bevont szervezeti egy-

ségek közti kommunikáció elfogadható szintű.  

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A főiskola minőségügyi tevékenységének első irányítási rendszere az EU-s 

ENQA/2005 ESG sztenderdjei alapján 2005-ben kezdte meg működését. A 

minőségfejlesztési tevékenységek eredményeképpen a főiskola 2010-ben 

Felsőoktatási Minőségi díj elismerésben részesült. 2012-re elkészült egy MSZ 

EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer is, amelyet 

egy külső független cég évente auditál. A főiskolán belül a PSZK hozott létre 

elsőként ISO tanúsítványon alapuló rendszert. A Minőségirányítási Kézikönyv 

megfogalmazta az intézmény minőségpolitikáját, a minőséggel kapcsolatos 

küldetésnyilatkozatát, továbbá létrejött a minőségügy főiskolai és kari szintű 

struktúrája, élén a Minőségirányítási és Értékelési Bizottsággal, valamint a 

Minőségügyi Irodával. Az éves minőségügyi tevékenység mérésére 

kidolgozták és bevezették az EFQM Kiválósági Modelljének megfelelő 9 

kritériumot tartalmazó önértékelési rendszert.  

Az oktatók alkalmazása, kinevezése az előírt kari követelményeknek és a 

kapcsolódó jogszabályoknak megfelelően történik. A nemrég bevezetett oktatói 

önértékelési rendszer alapján pedig az oktatók szakmai és módszertani 

fejlődése is biztosítottnak látszik.  

A kiemelt tantárgyak esetében a hallgatói körben kérdőíves felméréssel értékelik a 

tananyagot és az előadások, szemináriumok színvonalát. A kérdőíves felmérések, 

a kor szakmai elvárásai és a szakma tudományos eredményei figyelembe 

vételével a kötelezően előírt tankönyveket frissítik, és az oktatásmódszertan is 

rendszeresen fejlesztésre kerül. A rendszeres záróvizsga elnöki értékelés 

pozitívumnak tekinthető a kimeneti minőség értékelése szempontjából. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT analízisben egyetlen szakspecifikus ügy kerül elő: a külső korlátok 

között megjelenik, hogy a pénzügy mesterszakok túlzottan uniformizáltak. 

Valójában teljesen általános, a főiskolára és hazai felsőoktatási rendszerre 

vonatkozó részletek merülnek csak fel. A korlátok között megjelenő állami 
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finanszírozás, illetve annak bizonytalansága vitathatatlanul az egyik 

legkomolyabb ilyen tényező. 

Érdekes az erősségek közt megemlíteni a tudományos fokozattal és jelentős 

oktatási tapasztalattal rendelkező tanári kart. E pont legfeljebb a budapesti 

képzési hely esetén állja meg a helyét, Zalaegerszegen ez nem így van.  

Az egyik legkomolyabb veszélyforrás a folyamatos publikációs elvárások 

versus magas oktatói leterheltség, aminek eredményeképpen az egyik irány 

értelemszerűen sérül. Az mesterszakos oktatás során világos, világos, hogy a 

cél egyrészt a munkaerőpiac számára olyan szakemberek képzése, akik 

alkalmasak beilleszkedni a vállalati környezetbe, ugyanakkor cél, hogy 

alkalmasak legyenek a doktori képzésben a tanulmányaik folytatására.  

A C-SWOT analízis nem reflektál az egyetemi, főiskolai tanárok 

utánpótlásának kérdésére, nem látható, hogy van-e megfelelő stratégia ennek 

biztosítására. Szintén nem említi veszélyként az önértékelés a nappali tagozatos 

hallgatók jelentős mértékű munkavállalását a tanulmányaik mellett, ami ugyan 

javíthatja a későbbi elhelyezkedési esélyeiket, de arra is fel kell hívni a 

figyelmet, hogy a képzés hatékonyságát ronthatja.  

A GKZ esetén érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy van-e értelme ebben a 

formában fenntartani a kart, hiszen mind az oktatói, mind a hallgatói állomány 

tekintetében jelentősen elmarad nemcsak az anyaintézmény kvalitásaitól, de a 

hazai átlagtól is. A kar vezetése kifejezetten önállótlannak tűnt, ugyanakkor a 

BGE kontrollja kifejezetten gyengének. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A tantárgyfelelősök vegyenek részt az általuk gondozott tárgyak 

oktatásában Zalaegerszegen is. Ha a zalaegerszegi képzésben nem tudnak 

részt venni, akkor az ott oktatók legalább 70%-ban rendelkezzenek 

tudományos fokozattal és releváns publikációkkal. 

2. Javasolt az oktatói állomány tudományos munkájának erősítése, oktatással 

való leterheltségük csökkentése, de legalább az aránytalanságok 

megszüntetése. 
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Budapesti Műszaki és Gazdaság-

tudományi Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudomá-

nyi Kar 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

pénzügy 

mesterképzési szak 

vállalati pénzügy; monetáris- és 

közpénzügyek; befektetés-elemző  

specializációk 

 

szakindítási MAB határozat: 

2007/8/XII/3/75. 

2016/1/VII/5/21. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

 magyar nyelvű képzésre. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szak teljes idejű (nappali) képzési formában folyik 1260 összóraszámon. A 

tanterv, az előírt tanulmányi területek, ismeretkörök, az elmélet és a gyakorlat 

aránya alkalmas a KKK-ban felsorolt kompetenciák elsajátíttatására. Az ala-

pozó ismeretek 11 tantárgyat tartalmaznak 45 kredit értékben, a szakmai törzs-

anyag 8 tantárgyat 26 kredit értékben. A differenciált szakmai ismeretek közös 

szakasza során 19 kredit teljesítendő, a specializáció ismeretköreire így viszont 

csak 9 kredit jut. A szakdolgozat 15 kreditet ér, a szabadon választható tárgyak 

6 kredit értékben vehetőek fel az egyetem kínálatából. A szak specializációi 

(vállalati pénzügy; monetáris- és közpénzügyek; befektetés-elemző) lefedik a 

KKK-ban meghatározott 3 fő irányt.  

Az írott tananyagok, a kötelező és ajánlott szakirodalom korszerű, megfelel az 

ország egyik vezető pénzügyi mesterképzésétől elvárható szintnek. 

Személyi feltételek 

Tarafás Imre DSc, a szak felelőse nemzetközi szaktekintély a makropénzügyek 

területén, teljes munkaidőben foglalkoztatott egyetemi tanár, a monetáris és 

közpénzügyek specializáció felelőse is egyben. A többi specializáció felelősei 

(Andor György, Ormos Mihály) szakterületükön elismert szakemberek, teljes 

munkaidőben foglalkoztatott egyetemi docensek. 

A szak 37 oktatójának jelentős többsége országosan ismert tanár. 32 oktató AT 

foglalkoztatású, a képzésen megbízási szerződéssel foglalkoztatott egyetlen 

professor emeritust foglalkoztatnak. A tantárgyfelelősök (24) valamennyien 
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rendelkeznek tudományos fokozattal, de 14 tantárgy felelőse csak adjunktus. 

Az oktatói korfa ideálisnak mondható, nagyjából egyenletes eloszlású. A kép-

zésben résztvevő oktatók száma, leterheltsége és minősítettsége megfelelő, hét 

oktató intézményi kreditterhelése ugyanakkor meghaladja a 25 kreditet. 

Tudományos háttér 

A szak tudományos hátterét az Üzleti Tudományok Intézetének három tanszéke 

adja. Eben az intézetben 2008 óta 818 közlemény, 332 folyóiratcikk és 69 

könyv született, ami magáért beszél. 

A szak oktatói közül többeknek jelent meg publikációja a Web of Science adat-

bázisban jegyzett folyóiratban. Ki kell emelni Andor György és Ormos Mihály 

tudományos teljesítményét. A Pénzügy Szakcsoport tagjai rendszeresen vesz-

nek részt nemzetközi konferenciákon, ugyanakkor a hazai tudományos közélet-

ben való aktívabb részvételük növelhető lenne, ez a BME ilyen irányú beágya-

zottságát tovább javíthatná. 

Infrastrukturális feltételek 

A BME központilag menedzselt infrastrukturális feltételei kielégítőek. A BME 

12 db 300-600 fős előadóteremmel, 24 db 121-250 fős előadóteremmel és 199 

db 12-120 fős tanteremmel rendelkezik. A termek mindegyike táblával és vetí-

tési felülettel ellátott, a 100 főnél nagyobb termekben fixen szerelt projektor is 

működik. Jó az internetes hálózat. A képzés kihasználja az egyetem irigylésre 

méltó helyzetét. A szak egy külön szinttel rendelkezik, ahol jól felszerelt előa-

dótermek és megfelelő számítástechnika érhető el. 

Az ország egyik legnagyobb könyvtára a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-

mányi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár: a BME 

OMIKK. A BME OMIKK-ban külön Gazdaságtudományi Olvasó működik, és 

a kar valamennyi szervezeti egysége tanszéki könyvtárat is működtet. Az Egye-

temi Tankönyv és Jegyzetbizottság saját kiadót és könyvesboltot is működtet, 

ahol a jegyzeteken kívül szakkönyvek, nyelvkönyvek is beszerezhetők. Minden 

tárgyhoz magas színvonalú tananyagokat és oktatási segédleteket (videofelvé-

teleket, ppt-s diasorokat az előadásokról) biztosítanak, melyeket minden évben 

értékelnek a hallgatók.  

Az Egyetem Karrier Irodája segítséget nyújt a hallgatók számára többek közt 

az önéletrajzírásban, a karriertervezésben, valamint az álláskeresésben. A BME 

Copy fénymásoló szalon pedig lehetőséget biztosít a nyomtatásra, fénymáso-

lásra, szkennelésre, laminálásra és spirálozásra. 

Az információáramlást szolgálja a kari HÖK honlapja, melyre folyamatosan 

információkat töltenek fel a karon történtekről, valamint a különböző pályázati 

lehetőségekről. A hallgatókkal való kapcsolattartást segíti a kari HÖK 

Facebook-oldala is. A Hallgatói Önkormányzat számos rendezvényt szervez, 
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melyek főként a közösségépítést és a közösségformálást szolgálják. 

A képzési létszám és kapacitás 

Az elmúlt öt évben 220 fő volt a felvételi keret a szakon, és 41-122 hallgatót 

vettek fel, a kapacitás tehát magasabb hallgatói létszámot is lehetővé tenne. Or-

szágos szintem ugyanakkor a BME – a BCE-vel együtt – a legnépszerűbb a 

pénzügy mesterszakra jelentkezők körében. Ez különösen figyelemre méltó an-

nak ismeretében, hogy a BME 2015 szeptemberéig nem indított pénzügy és 

számvitel alapszakot. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A tudásátadás módjai megfelelőek, a többi, hasonló irányú felsőoktatási intéz-

ményével azonosak. Az önértékelés szerint a képzés alapvető célja a gyakorla-

tias szemlélet elsajátítása. A szakon oktatott több mint 30 tantárgyból azonban 

mindössze 7-nél van szeminárium, a többinél csak előadás. Érdemes azonban 

megjegyezni, hogy a specializációkhoz kötődő tárgyak nem a 100 fő körüli tel-

jes évfolyamnak, hanem csak körülbelül annak harmada-fele létszámú hallga-

tónak futnak, így a specializációbeli előadások hallgatói létszáma nem nagy. 

Rugalmas, hallgatóbarát, ugyanakkor kifejezetten szigorú az oktatás megszer-

vezése, mivel a hallgatóknak a vizsgával záruló tantárgyak esetén katalógust 

tartanak (biometrikus azonosítással), míg a félévközi követelményeket előíró 

tárgyak esetén ilyen előírás nincs. Nem támogatják a nappali hallgatók egyetem 

melletti munkavállalását.  

A tananyagokat minden félév elején az oktatók kötelesek elektronikusan eljut-

tatni az oktatásszervezési csoporthoz. A tananyagok minden évben felülvizsgá-

latra kerülnek. 

Értékelés és ellenőrzés 

A képzés kifejezetten jól szervezett, hétfőn délelőttönként tartják a zárthelyi 

dolgozatokat, félévközi számonkéréseket, így próbálják elérni, hogy a hallga-

tók ne a zárthelyik előtti órák terhére készüljenek. 

A hallgatók kommunikációs készségeinek fejlesztését segítené, ha emelkedne 

a szóbeli számonkérés aránya. Ugyan a szigorlatok és a záróvizsgán felül né-

hány tantárgy esetében megjelenik szóbeli számonkérés rész is (pl. üzleti gaz-

daságtan, vállalati pénzügyek stb.), de ebből több lehetőséget kellene terem-

teni. 

Kiemelendő, hogy a hallgatóknak – a bolognai rendszert megelőző, ötéves kép-

zéshez hasonlóan – pénzügyből és menedzsmentből is szigorlatozniuk kell, 

melynek során egy előre meghirdetett tételsor alapján adnak számot a képzés 
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ismeretanyagának átfogó elsajátításáról. Nagyfokú oktatói rugalmasságot je-

lent, hogy a hallgatók a szorgalmi időszakban is szigorlatozhatnak, melynek 

sikerességét külön szigorlati felkészítő előadások, konzultációk segítik. 

Az alapozó és a szakmai törzstárgyak 56%-a kollokviummal zárul. A gyakorlati 

jegyek aránya a differenciált szakmai ismeretek esetében 100%-ra tehető, míg 

a választható tárgyak esetében nem megítélhető, tekintettel arra, hogy a hallga-

tók az egyetem által meghirdetett mestertantárgyak bármelyikét felvehetik.  

Egyedülálló a szakdolgozati témaválasztásra kidolgozott hallgatói adminisztrá-

ciós rendszer (MAR). Ez az elektronikus rendszer a téma- és konzulens válasz-

tás folyamatától a témakiírás, dolgozatleadás feladatain, a záróvizsgára jelent-

kezésen és beosztáson keresztül a záróvizsga és diplomamunka-védés folyama-

táig, adminisztrálásáig az egész folyamatot átfogja, útmutatókkal segítve a hall-

gatókat, naprakész tájékoztatókkal ellátva a tanárokat a folyamat állásáról.   

A záróvizsga három részből áll: egy pénzügy, egy menedzsment tétel kidolgo-

zásából és a szakdolgozat védéséből. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

Bár az ország egészében drámaian esett a közgazdász jellegű oktatásban részt-

vevők száma, és az üzleti képzés területén a pénzügy-számvitelt nehéznek 

mondják a hallgatók, a BME pénzügy mesterképzését nem érintette megrendítő 

módon az országos trend. A csúcs 122-ről 95-re esett csak vissza a felvett hall-

gatók száma, ami még bőven megfelelő a hatékony oktatáshoz. 

A szakra eddig mindösszesen 561 hallgatót vettek fel, és eddig 211 hallgató 

fejezte be diplomaszerzéssel a képzést. Ha az elmúlt négy évet számítjuk, akkor 

a képzésre 2009/10-2012/13 között 357 hallgató került be, és 2010/11-2013/14 

között 196 diplomát adtak ki. Sok hallgató 4 félévnél hosszabb idő alatt szerzi 

meg diplomáját, a lemorzsolódás így nem tekinthető jelentősnek. 

A képzés hallgatói nagyon jó helyen szerepelnek mind az intézményi, mind az 

országos tudományos diákköri konferenciákon. A Pénzügyek Tanszék PhD hall-

gatói jelentős részben, míg demonstrátorai kizárólag erről a szakról kerülnek ki. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakfelelős a szak gazdája, együttműködve a vezetési szintekkel. A szakfe-

lelős munkáját a szakterületi szakbizottságok támogatják, amelyeknek tagjai az 

érintett tanszékek vezetői, a kar vezetésének képviseletében a dékán vagy az 

oktatási dékánhelyettes, valamint a hallgatók képviselői. Valamennyi szakmai, 

személyi és fontos hallgatói probléma esetében a dékán kikéri az illetékes kari 

szakbizottság és a Hallgatói Önkormányzat véleményét. A Kari Tanács dönt a 

tantervmódosításról, specializációkról, a szükséges erőforrások elosztásáról, és 
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értékeli a szakon folyó oktatás tapasztalatait. Ezen témákat a szakfelelős, a 

szakbizottságok, a kari Oktatási Bizottság készíti elő. A pénzügy mesterszak 

folyamatainak monitorozása, fejlesztése az Üzleti Tudományok Intézet és azon 

belül a Pénzügy Szakcsoport feladata.  

A hallgatókat érintő szabályzatok a törvényi előírások figyelembe vételével, az 

intézményi sajátosságoknak megfelelően kerültek kidolgozásra. A hallgatók 

többsége nem ismeri a szabályzatokban foglaltakat (kivételt képez ez alól a Ta-

nulmányi és Vizsga Szabályzat, valamint a Térítési és Juttatási Szabályzat), így 

általában a Hallgatói Önkormányzathoz fordulnak a felmerülő kérdéseikkel.  

A Hallgatói Önkormányzat komoly szerepet vállal az intézmény működésében 

és a döntéshozatalban. A törvényi előírásnál magasabb létszámmal (szavazati 

jogú tagok egyharmada) vannak jelen a kar legfőbb döntéshozó szervében, a 

Kari Tanácsban. A kapcsolat a kar vezetése és a Hallgatói Önkormányzat kari 

vezetése között kiváló, mindkét fél érdekelt és motivált abban, hogy a hallgatók 

igényeit és véleményeit figyelembe vegyék. A hallgatói beszélgetésen pozití-

vumként emelték ki a résztvevők, hogy oktatóik rendkívül hallgatóbarátok és 

segítőkészek. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A szakot gondozó kar tevékenységének minden elemét TQM szemléletű veze-

tési módszerekkel irányítja. Minőségbiztosítási rendszerük irányítása és mű-

ködtetése a Kari Minőségfejlesztési Bizottság feladata. E bizottság a TQM ve-

zetési filozófia elveinek megfelelően – a kar és a szervezeti egységek vezetői-

nek minőség iránt érzett felelősségét is hangsúlyozva – a Dékáni Tanács tagja-

iból áll. A Kari Minőségfejlesztési Bizottság ezt a tevékenységét a Kari Tanács 

állandó-, munka- és szakbizottságainak folyamatos bevonásával látja el.  

A szakon kizárólag a legkiválóbb oktatók vehetnek részt a képzési folyamat-

ban. Ennek monitorozására az Oktatás Hallgatói Véleményezésnek (OHV) 

rendszere a legalkalmasabb, amely a tanóra színvonala, a számonkérések rend-

szere és a kiadott segédanyagok minőségével kapcsolatos elemeket vizsgálja. 

Csak az az oktató vehet részt képzésben, aki folyamatosan 3,5 feletti minősítési 

mutatóval rendelkezik. Egyedülálló, hogy az OHV adatok pénzügyileg is visz-

szacsatolásra kerülnek, hiszen az egyes szervezeti egységek kari költségvetési 

támogatási algoritmusa tartalmazza ezeket az eredményeket is: ha valamelyik 

tanszék magas minősítést kap a hallgatóktól, akkor ez többlet-finanszírozásban 

ölt testet.  

A Diplomás Pályakövető Rendszert, a végzett hallgatók visszacsatolási rend-

szerét az egyetem Diákközpontja működteti. A felmérések fontosabb tapaszta-

latait a kar vezetői rendszeresen áttekintik, és a szakok tantervei, valamint a 

tananyagok fejlesztése során figyelembe veszik.   
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4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

Az analízis reálisan látja a szak helyzetét. A szak erőssége a kiemelkedő oktatói 

gárda, a jól szervezett oktatás és a kiváló infrastruktúra, gyengesége a relatíve 

kevés szeminárium és az idegen nyelvű kurzusok hiánya. A szak számára a 

legnagyobb lehetőség az oktatásban az adatelemzés irányába történő elmozdu-

lás elősegítése. A veszélyek egyeznek a többi felsőoktatási intézményre lesel-

kedő veszélyekkel: a közoktatás további rohamos romlása, az államilag finan-

szírozott üzleti képzés háttérbe szorítása, tehetséges diákok külföldre áramlása. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Az oktatók hazai tudományos közéletben való aktívabb részvétele növel-

hető lenne, ez a BME ilyen irányú beágyazottságát is segíthetné. 

2. Javasolható a gyakorlati órák és a kiscsoportos oktatás, valamint a szóbeli 

számonkérés arányának növelése. 

3. Szükséges lenne néhány tantárgyat idegen nyelven (is) meghirdetni, és 

megfontolandó az idegen nyelvű képzés elindítása. Az idegen nyelvű kép-

zést akkreditáltassák a MAB-bal.  
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Kaposvári Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

pénzügy 

mesterképzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2007/8/XII/3/81. 

(BCE-KE közös képzésként) 

2016/1/VII/5/22. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő 

(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka: 

 Az oktatói kreditterhelések meghaladják a MAB által maximálisan elvárt 

szintet. 

 A tanterv több ponton eltér a KKK-tól. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szakon a képzés nappali munkarendben folyik, magyar nyelven. A képzés 

nem tartalmaz specializációt. 

A képzési követelményeknek való megfelelés csak részben teljesül. Az alapozó 

ismeretek 30-45 kredites követelménye nem teljesül (20 kredit). Tartalmi 

szempontból a vezetői gazdaságtan kurzus nehezen beilleszthető ebbe a tan-

tárgycsoportba. A szakmai törzsanyagra vonatkozó 20-33 kredites követel-

mény helyett 50 kredit jelenik meg. Tartalmi szempontból részben megfelel a 

KKK-előírásoknak, de két tárgy (ökonometria és többváltozós statisztikai mo-

dellezés) inkább az alapozó ismeretek körébe sorolható. A differenciált szakmai 

ismeretre vonatkozó 25-45 kredites határérték éppen teljesül (25 kredit), tar-

talmi szempontból megfelel az előírásoknak. A gyakorlati ismeretek minimum 

30%-os aránya teljesül (40% feletti érték). A szabadon választható tárgyakra 

vonatkozó minimum 6 kredites követelmény teljesül (10 kredit). A differenciált 

szakmai ismeretek vonatkozásában a választható tárgyak hiánya kifogásolható. 



pénzügy 

mesterképzés 

637 

A diplomamunkával kapcsolatos 15 kredites követelmény teljesül. Különösen 

pozitívan értékelhető a két féléves szakszemináriumi rendszer a 3. és 4. sze-

meszterben: ez megfelelő felkészítést jelent a hallgatók számára a szakdolgozat 

elkészítéséhez. 

Pozitívumként említhető a tantárgystruktúra nem szétaprózódott jellege, a rela-

tíve magas tantárgyi kreditérték (4 kredit az alapozó tárgyak és részben a szak-

mai törzstárgyak esetében, illetve 5 kredit a differenciált szakmai tárgyaknál és 

a szakmai törzstárgyak jelentős részénél). 

Az elmélet és a gyakorlat aránya megfelel az előírtaknak. A tananyagok és a 

szakirodalom korszerű, a szakmai törzstárgyak többsége saját, illetve BCE-s 

egyetemi/kari jegyzetekkel, tankönyvekkel támogatott. 

A levelező tagozat tanterve elkészült, de felvételre még nem került sor, noha a 

mesterképzések iránti érdeklődés általában a levelező munkarendű képzés iránt 

erősebb.  

Személyi feltételek 

A szakfelelős (Varga József) szakmai megfelelősége biztosított, PhD-fokozatot 

közgazdaságtudományból, habilitációt gazdálkodás- és szervezéstudományok-

ból szerzett, 5 tantárgy tárgyfelelőse is. 

A képzés további személyi feltételei a formai követelményeknek megfelelnek. 

Minden tantárgyfelelős rendelkezik tudományos fokozattal. A tantárgyfelelő-

sök szakmai kompetenciája megfelelő: többségük közgazdász, csak 3 tantárgy-

felelős rendelkezik valamilyen mérnöki alapvégzettséggel. Valamennyi tárgy-

felelős esetében a tantárgyfelelősség együtt jár az oktatásban történő részvétel-

lel. A pénzügy jog 2. tantárgy felelőse tanársegéd, PhD-fokozattal rendelkezik. 

Az oktatók között szintén nagy arányban vannak agrártudományi végzettsé-

gűek, amit az egyetem főprofilja magyaráz, viszont a tudományos fokozat és a 

kutatási területük, publikációik kapcsolódnak a szakon oktatott tantárgyaikhoz. 

A képzésben részt vevő 18 oktatóból 16 minősített (88%). Az AT/AE oktatókra 

vonatkozó minimum 3:1 arány teljesül, a vendégoktatókra oktatókra vonatkozó 

legfeljebb 20%-os arány szintén. A kredit- és óraterhelések magasak. A 14 tan-

tárgyfelelősből 10-nek 25 kredit feletti a kreditterhelése, ami meghaladja a 

MAB által elvárt max. 1/3-os arányt, egy AE oktató kreditterhelése pedig meg-

haladja a 15 kredites határértéket. 

Az oktatói kar életkor szerinti megoszlása megfelelő, arra viszont fel kell hívni 

a figyelmet, hogy a 4 egyetemi tanár közül hárman 65 év felettiek (ezt a C-

SWOT elemzésben, a gyengeségek között is említik). Az intézmény tájékozta-

tása szerint időközben a professzori kar 2 fővel bővült. 

Tudományos háttér 

A képzés indítása óta öt évben a képzéshez kötődően számos helyi és országos 
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elismertségű program indult el. A szakfelelős, a szak alapozó-, törzs- és diffe-

renciált tárgyainak oktatói mind kellő számú és minőségi – a szakhoz is kötődő 

– publikációs aktivitással rendelkeznek, emellett kutatási projektek is kapcso-

lódnak a szakhoz. A szak hat program keretében folytat szakmai tudományos 

műhelytevékenységet: Helyi pénzrendszerek; Az iszlám és konvencionális ban-

kok működése; A Grameen-modell kutatása; Közpénzügyi menedzsment; Adó-

zás és versenyképesség és A vállalkozások finanszírozásának aktuális kérdései. 

Ide sorolandó a Kaposvári Közgazdaságtudományi szemináriumok (KAKtuSz) 

program is. Mindezek kellő szakmai alapot tudnak biztosítani a képzés tudo-

mányos hátterének kialakítására. 

Infrastrukturális feltételek 

A szakot gondozó kar infrastruktúrája megfelel a képzés elvárásainak mind az 

oktatás, mind az oktatást kiszolgáló létesítmények, berendezések terén. A ter-

mek a szükséges technikai feltétellel ellátottak (projektor, számítógép). A szá-

mítástechnikai ellátottság megfelelő, minden oktató és adminisztrátor rendel-

kezik saját számítógéppel és a szükséges szoftverekkel. Kari könyvtár nincs, de 

az egyetemi könyvtárban, amely 2005-ben készült el, minden fontos szakmai 

anyag hozzáférhető a hallgatók és az oktatók számára. Az egyetem tagja az 

EISZ-nek, ezáltal biztosított minden jelentősebb adatbázishoz való hozzáférés, 

így a digitalizált dokumentumok rendelkezésre állnak. A karon működő jegy-

zetbolt forgalmi tapasztalatai tükrében megfelelő a hallgatók kari jegyzetekhez 

történő hozzáférési lehetősége, illetve egyéb szakkönyvek értékesítésével is 

foglalkozva biztosított a hallgatók megfelelő szakirodalommal történő ellátása.  

A képzési létszám és kapacitás 

A szak tervezett hallgatói létszáma 45 főről indult, amely szám 2011-ben 30-ra 

csökkent. A ténylegesen felvett hallgatók száma (7, 21, 12, 22, 13) kiegyenlí-

tett. Az átlagos kapacitáskihasználtság 43,4%. 

A szak hallgatói létszáma stabil, de alacsony. Ez önmagában hordozza a képzés 

hatékonyságának problémáit, viszont a fenntartása a doktori képzésbe történő 

utánpótlás biztosítása miatt a kar részéről indokolt.  

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az előadások, szemináriumok és gyakorlatok aránya megfelelő, az alapozó is-

meretek, a szakmai törzsanyag tárgyai és a differenciált ismeretek esetében is 

jelentős a gyakorlatok szerepe. Jellemző az önálló feladatmegoldás, a kiselő-

adás, illetve a házi dolgozat. Az egyes modulok tárgyainak összehangoltsága 

biztosított, az egymásra épülés érvényesítése megoldott, az oktató-hallgatói 
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kapcsolat kifejezetten erős, a viszonylag kis létszámú képzés és családias lég-

kör mellett ez biztosíthatónak tekinthető. Ugyanakkor a minőség romlását ered-

ményezheti, hogy az oktatóknak nagyon sokféle tárgyat kell oktatniuk (ez a C-

SWOT elemzés gyengeségei között említésre is kerül). 

Pozitívumként értékelhető a kar jelentős tananyagfejlesztési tevékenysége a 

2011-2014 közötti időszakban. A szak profiljához kapcsolódóan különösen a 

pénzügyi tananyagok fejlesztése, a más egyetemekkel történő együttműködés a 

tananyagfejlesztésben előremutató. 

A kar Erasmus aktivitása mind kifelé, mind befelé megfelelőnek tekinthető, az 

egyetemi kapcsolatok száma, földrajzi orientációja kellően diverzifikált, külö-

nösen erős az iszlám térség vonatkozásában történő kapcsolatépítés. 

Értékelés és ellenőrzés 

A számonkérésben kellően sok forma alkalmazására kerül sor, a szóbeli vizs-

gák alkalmazása is kellőképpen gyakori. 

A szakdolgozati témaválasztásban alkalmazott rendszer megfelelőnek minősít-

hető. Jellemző a képzési profilnak megfelelő pénzügyi témák választása, a hall-

gatók megfelelő terelése a témaválasztásban.  

A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és egy komplex szóbeli vizsgából 

áll. A szakdolgozatok megfelelő értékelése az opponensek általi bírálat révén 

biztosított (melynek során a kar oktatói mellett a téma jellegének megfelelően 

külső szakemberek bevonására is sor kerül). A komplex szóbeli vizsga bizto-

sítja a hallgatók felkészültségének megfelelő mérését. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A felvettek száma a vizsgált időszakban összesen 75 fő. Diplomát 33-an kaptak 

eddig (-, 1, 14, 7, 11). Ez 44%-os végzési arányt jelent. A nyelvvizsga hiánya 

nem okoz problémát, mivel a mesterszakos hallgatók már a bemenetkor rendel-

keznek nyelvvizsgával.  

A szakon a képzést elkezdők nagy része nem tudja a mintatanterv szerinti idő-

kereten belül befejezni tanulmányait, túlfutóként vesz részt a képzésben, és 

nagy a lemorzsolódásuk veszélye. Erre azért is érdemes ráirányítani a figyel-

met, mert (a C-SWOT elemzésben a korlátok között felsoroltak szerint) a hall-

gatók jelentős része az egyetem alapszakjairól érkezik. 

A kötelező kutatásmódszertan, kommunikáció kurzus megfelelő felkészítést 

biztosít a módszertani alapok elsajátítására. A kar által szervezett Kaposvári 

Közgazdaságtudományi Szeminárium a hallgatók kutatási ambícióinak felkel-

tésében, kutatási feladatokba történő bekapcsolása szempontjából fontos elem. 

A saját kari folyóiratban történő publikálási lehetőség, az éves nemzetközi kon-

ferencia munkáiba történő bevonás is jelentős szerepet tölt be a hallgatók kuta-

tói pályára történő továbblépése szempontjából. 



pénzügy 

mesterképzés 

640 

A pénzügy mesterszak hallgatói a kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok 

Doktori Iskolájában folytathatják tanulmányaikat. A doktori iskola egyik rész-

tudományterülete a pénzügy és makrogazdasági elemzések, melynek keretében 

jelenleg 12 hallgató folytat kutatást, és készíti doktori disszertációját. 

A demonstrátori rendszerbe történő bekapcsolódás is biztosított a hallgatók szá-

mára; a kar keretei között működő Baka József Szakkollégium tevékenysége és 

a sikeres TDK és OTDK aktivitás is támogatja a tehetséggondozást. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakot a Gazdaságtudományi Kar gondozza. A szak jól beágyazott a kar és 

az egyetem működési és döntéshozatali folyamataiba, ennek megfelelően az 

érdekérvényesítő képessége is komoly mértékben biztosított. A szakfelelős ma-

gas színvonalon biztosítja a képzésnek nemcsak a tartalmi, hanem a szervezési 

folyamatainak rendezettségét, együttműködve a kari vezetéssel. 

Megfelelő gyakorisággal kerül Kari Tanács elé a kar oktatási stratégiájának 

megvitatása, oktatási eredményességének értékelése (képzési portfólió átalakí-

tására vonatkozó igény stb.). 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A minőségbiztosítási feladatok közül a dolgozói elégedettségmérést, valamint 

az oktatók hallgatói véleményezését kari szinten, a minőségirányítási célok 

megfogalmazását, a működési rend aktualizálását, a képzési tervek értékelését 

és az oktatók véleményezését tanszékenként végzik. 

Az oktatói bemenet minőségirányítása szabályozottnak értékelhető, a belépő 

oktatóknál a belső/külső arány vonatkozásában jelentős mértékben támaszkod-

nak saját hallgatóik kinevelésére, előléptetésekre. A külső forrásokra történő 

támaszkodás az egyetemi tanárok utánpótlása szempontjából jellemző, ott biz-

tosíthat megfelelő megoldást. Az oktatói elégedettségmérés eredményeinek 

legkritikusabb pontja évről évre az ösztönzési rendszer. Ennek javítása érdeké-

ben a kar vezetése nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a kimagasló munkát végző 

oktatók az egyetemen folyó pályázati projektekben végzett munkával juthassa-

nak kereset kiegészítéshez. 

Az OMHV kérdőívek kitöltésében a korábbi évek tapasztalata alapján számos 

változtatást kellett végrehajtaniuk: visszatértek a papír alapú felméréshez. A 

szak oktatóinak minősítése jó. 

A lemorzsolódás kezelésére a 2013/2014-es tanévtől bevezették az 

évfolyamfelelősi rendszert.  
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A szakon végzettek elhelyezkedési aránya a régiós versenytársakkal azonos 

szinten mozog. Az arány javítására gyakornoki ösztöndíjprogramot hirdettek, 

keresik az együttműködési lehetőségeket vállalati ösztöndíjrendszerekkel is.  

A szak hallgatóinak nagy része már a felvétel idején rendelkezik teljes vagy 

részmunkaidős állással. A munkavállalók mesterképzésen való részvételét 

munkahelybarát órarenddel, a tanórák tömbösítésével támogatják, ami a minő-

ségbiztosítás szempontjából nem egyértelműen kedvező. A képzés színvonalát, 

erősségét mutatja viszont, hogy tanévenként 2-3 végzős hallgatót tudnak fel-

venni a doktori képzésre. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT elemzés korlátjaiként a törvényi szabályozás változásaiból eredez-

tethető kiszámíthatatlanság és a finanszírozás kérdésköre van feltüntetve. Ezt 

egészíti ki a régió viszonylagos fejletlensége, valamint a felsőoktatási régióban 

meglévő konkurencia, vagyis az, hogy más egyetemekről ritkán és kevesen jön-

nek a mesterszakra. Erősségként emelik ki többek között a szoros hallgató-ok-

tató kapcsolatot, valamint a szakmai szervezetekkel és más oktatási intézmé-

nyekkel való együttműködést. Gyengeségnek a hallgatók eltérő felkészültségi 

szintjét, a tömbösített oktatást és az oktatók leterheltségét tartják. Lehetőséget 

látnak a szakmai és nemzetközi kapcsolatok további fejlesztésében, esetleg a 

duális képzésben. Veszélynek tekintik a finanszírozás bizonytalanságát, az 

egyetemen belüli konkurenciát és a hallgatói létszám csökkenését. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Szükséges az oktatói kredit- és óraterhelések csökkentése, a MAB szem-

pontoknak megfelelő módosítása. 

2. Az alapozó ismeretek és a szakmai törzsanyag tantárgyainak átcsoportosí-

tása szükséges a képzési és kimeneti követelményeknek való maradéktalan 

megfelelés érdekében. 

3. Megfontolandó a levelező képzési forma elindítása a hallgatói létszám nö-

velésének érdekében. 
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Pécsi Tudományegyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

pénzügy 

mesterképzési szak 

vállalati pénzügy; befektetés-elemző 

specializációk 

 

szakindítási MAB határozat: 

2007/8/XII/3/50. 

2016/1/VII/5/23. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szakon a képzés nappali és részidejű (levelező) munkarendben folyik, ma-

gyar nyelven. A képzés 2 specializációt tartalmaz: vállalati pénzügy, és befek-

tetés-elemző. 

A képzési követelményeknek való megfelelés biztosított. Az alapozó ismeretek 

30-45 kredites követelménye teljesül (33 kredit), de tartalmi szempontból a 

KKK-előírások tükrében az üzleti intelligencia és a termelés és folyamat me-

nedzsment kurzus nehezen beilleszthető. A szakmai törzsanyagra vonatkozó 

20-33 kredites követelmény szintén teljesül (30 kredit), tartalmi szempontból is 

megfelel a KKK-előírásoknak. A differenciált szakmai ismeretre vonatkozó 25-

45 kredites határérték teljesül (30 kredit), tartalmi szempontból két specializá-

ció kerül meghirdetésre: befektetés-elemző illetve vállalati pénzügy, melyek kö-

zül az utóbbi felé tolódik el a hallgatói érdeklődés. A szabadon választható tár-

gyakra vonatkozó minimum 6 kredites követelmény teljesül (12 kredit). A gya-

korlati ismeretek aránya a specializációk függvényében 35-40%-os. Pozitívum-

ként említhető a tantárgystruktúra nem szétaprózódott jellege, a relatíve magas 

tantárgyi kreditérték (6 kredit az alapozó és szakmai törzstárgyak esetében, il-

letve a differenciált szakmai tárgyak jelentős részénél). A diplomamunkával 

kapcsolatos 15 kredites értékelés sajátos szerkezetben valósul meg (3 kredit kon-

zultáció + 6-6 kredit a két bíráló általi értékelés alapján). Ha az egyik bírálat elég-

telen, akkor a hallgató nem szerezhet abszolutóriumot.  

A nappali képzésben a mintatanterv alapján az alapozó ismeretek 330 óra + 

szakmai törzsanyag 300 óra + differenciált szakmai ismeretek 300 óra, szaba-

don választható tárgyak 120 óra, diplomadolgozat konzultáció 30 óra. Az 1200 
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kontaktórát a 12 kreditnyi szakdolgozat-készítéssel együtt biztosítják, ami leg-

alább 120 hallgatói munkaórának felel meg. 

A tananyagok és a szakirodalom korszerű, a szakmai törzstárgyak többsége sa-

ját (kari) jegyzetekkel, tankönyvekkel támogatott. 

A levelező képzési forma tanterve megfelel a nappali tagozatos képzés szerke-

zeti arányainak és tartalmi követelményeinek, így a különböző képzési formák 

egyenértékűsége biztosítható. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Bélyácz Iván szakmai-tudományos megfelelősége messzeme-

nően biztosított, két tantárgy tárgyfelelőse is a képzésen. A specializációk fele-

lőse, Pintér Éva megfelelősége szintén biztosított, mindkét specializáción egy-

egy tantárgy felelőse, ugyanakkor nem szerencsés, hogy mindkét specializáci-

ónak ugyanaz a felelőse. 

A képzés további személyi feltételei a formai követelményeknek megfelelnek. 

Minden tantárgyfelelős rendelkezik tudományos fokozattal. A tantárgyfelelő-

sök szakmai kompetenciája megfelelő. A képzésben részt vevő 21 oktatóból 18 

minősített (85%). Az AT/AE oktatókra vonatkozó minimum 3:1 arány teljesül, 

a vendégoktatókra oktatókra vonatkozó max. 20%-os arány szintén. A kredit- 

és óraterhelések arányai megfelelőek. 

Az oktatói kar életkor szerinti megoszlása kevésbé szerencsés (a 21 oktatóból 

8 született 1970 után), a középgeneráció vonatkozásában magasabb részarány 

volna megfelelő. 

Tudományos háttér 

A szakon folyó képzés tudományos háttere megfelelő. A szak alapozó-, törzs- 

és differenciált tárgyainak oktatói mind kellő számú és minőségi – a szakhoz is 

kötődő – publikációs aktivitással rendelkeznek, emellett kutatási projektek is 

kapcsolódnak a szakhoz. A pályázati aktivitás is fokozott mértékű a Közgazda-

ságtudományi Karon, de nem ítélhető meg, hogy ebben a pénzügyi szakterület-

hez kapcsolódó témák mennyire meghatározóak, illetve hogy a szakterület ok-

tatói milyen mértékben kapcsolódnak be a pályázati kutatásokba. 

Infrastrukturális feltételek 

A kar 2003-ban felújított épülete teljes körűen megfelel az oktatás igényeinek. 

A termek a szükséges technikai feltétellel ellátottak (projektor, számítógép). A 

számítástechnikai ellátottság megfelelő.  

2010-ben költözött be a kari könyvtár a Tudásközpont könyvtárába, ahol a leg-

modernebb feltételek állnak rendelkezésre a könyvtárlátogató hallgatók és ok-

tatók számára. A jegyzetek nagy része digitális formában is rendelkezésre áll. 
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Különösen pozitív elemként említhető az évenkénti 5000 kötetes állománybő-

vülés, ugyanakkor az előfizetett folyóiratok számának radikális csökkenése (a 

korábbi érték 44%-ára) kritikusan értékelhető. A kutatói munkát a PTE által 

előfizetett adatbázisok is támogatják. 

A karon működő Coospace rendszeren keresztül biztosított minden, a tanulmá-

nyok abszolválásához szükséges információ (tantárgyi programok, előadásváz-

latok, minta-vizsgasorok stb.). A könyvtárban is hozzáférhetők a könyvek, se-

gédletek, jegyzetek. A karon működő jegyzetbolt forgalmi tapasztalatai tükré-

ben megfelelő a hallgatók kari jegyzetekhez történő hozzáférési lehetősége, il-

letve egyéb szakkönyvek értékesítésével is foglalkozva biztosított a hallgatók 

megfelelő szakirodalommal történő ellátása. 

A képzési létszám és kapacitás 

A szak tervezett hallgatói létszáma a nappali tagozaton 80 fő volt évente. A 

levelező tagozaton 2009-ben 100 fő volt, a következő évben 80-ra csökkent, 

majd 2013-ban 105-re nőtt. A ténylegesen felvett hallgatók száma kiegyenlített 

mind a nappali (42, 72, 59, 64, 51), mind a levelező (61, 65, 39, 28, 47) tago-

zaton. A kapacitások tekintetében a 2010/11. tanévtől a 2013/14. tanévre 90%-

ról 64%-ra csökkent a kihasználtság, ami jelentős mértékű visszaesést mutat.  

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az előadások, szemináriumok és gyakorlatok aránya megfelelő, az alapozó is-

meretek és a szakmai törzsanyag tárgyai esetében jelentős a gyakorlatok sze-

repe. Jellemző az önálló feladatmegoldás, a kiselőadás, illetve a házi dolgozat. 

Értékelés és ellenőrzés 

A kollokviummal és a gyakorlati jeggyel záró tantárgyak aránya nem ideális min-

den félévben, de nem jellemezhető aránytalannak a féléves és vizsgaidőszak hall-

gatói terhelése. A szóbeli vizsgák alkalmazása kevésbé gyakori. A csoportfel-

adatok kifejezetten a gyakorlati jeggyel záródó tárgyaknál dominálnak. A zárt-

helyi és vizsgadolgozatok jól számon kérik a leadott ismeretanyagot. Minden 

oktató biztosítja az egyéni konzultációs lehetőséget az oktatott tárgyaik esetén. 

A szakdolgozat 10 megadott témaköre közül 2 (marketingstratégiák, vállalati 

kommunikáció) nehezen kapcsolható a szak profiljához. A témaválasztást kö-

vetően a szakvezetés rendeli a hallgatóhoz az oktatót, tehát a hallgató témát és 

nem konzulenst választ, ami kifejezetten jó gyakorlat. A legkedveltebb téma-

csoport a vállalati pénzügyek és a számviteli információs rendszerek, amelyek 

jól reprezentálják a szakon elvárt ismereteket. 

A záróvizsgán csak a szakdolgozat megvédése szerepel a szakdolgozat prezen-

tálásával és a bírálók által javasolt kérdések megválaszolásával, amelynek teljes 
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ideje kb. 30 perc/hallgató. A záróvizsgának a védésre és a szakdolgozathoz kap-

csolódó kérdésekre történő szűkítése nem szerencsés, mert – a képzés során 

komplex számonkérések (szigorlatok) hiányában – ez nem biztosítja a hallga-

tók felkészültségének a megfelelő mérését. A záróvizsga-bizottság véleményét 

figyelembe veszik a szak fejlesztésénél. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A teljes idejű képzésre felvettek száma a vizsgált időszakban összesen 288 fő, 

a részidejű képzésre felvettek száma 240 fő. Nappali tagozaton a keresztféléves 

meghirdetés hozta a legnagyobb hallgatói létszámot. (Az alapképzés az őszi 

félévben szakmai gyakorlattal végződik, ezért a jelentkezők nagy része a mes-

terképzést a tavaszi félévben kezdi meg.) Diplomát 113-an kaptak eddig a nap-

pali tagozaton (-, -, -, 47, 66), és 158-an levelezőn -, 35, 43, 40, 40).  

A kötelező kutatásmódszertan kurzus, illetve diplomadolgozat konzultáció biz-

tosítja a hallgatók felkészítését a szakdolgozat megfelelő szintű elkészítésére és 

a további tudományos munkára. Pozitív kezdeményezés az oktatók tudomá-

nyos kutatásainak bemutatása a hallgatók számára, illetve a mesterszakos hall-

gatók bevonása a kutatási programokba, ez segítheti a doktori képzésre történő 

továbblépést. 

A tehetséggondozás a KTK tevékenysége által adott. A hallgatói aktivitást mo-

tiválandó pontgyűjtő füzetet vezettek be. A Janus Pannonius Közgazdasági 

Szakkollégium műhelyei is segítik a hallgatók tudományos tevékenységét. A 

Simonyi Üzlet- és Gazdaságfejlesztési Központ Vállalkozásfejlesztési Prog-

ramja jó felkészítést jelent a gyakorlati életben történő szerepvállalásra. A szak 

hallgatóinak OTDK szereplései és eredményei az elmúlt időszakban kiegyenlí-

tettek, a kari szintű TDK vállalást célszerű ösztönözni. 

A végzettek munkaerőpiaci megfelelése jó színvonalú, a szükséges kompetenci-

ákkal az elvárási szint felett rendelkeznek. 

A kar Erasmus aktivitása mind kifelé, mind befelé megfelelőnek tekinthető, az 

egyetemi kapcsolatok száma, földrajzi orientációja kellően diverzifikált. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakot a Közgazdaságtudományi Kar gondozza. A szak jól beágyazott a kar 

működési és döntéshozatali folyamataiba, ennek megfelelően az érdekérvénye-

sítő képessége is komoly mértékben biztosított. A szakfelelős és a szakkoordi-

nátor magas színvonalon biztosítják a képzésnek nemcsak a tartalmi, hanem 

szervezési folyamatainak rendezettségét is, együttműködve a kari vezetéssel. 

Megfelelő gyakorisággal kerül Kari Tanács elé a kar oktatási stratégiájának 
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megvitatása, oktatási eredményességének értékelése (képzési portfólió átalakí-

tására vonatkozó igény, nappali-levelező képzésben résztvevők aránya, ke-

resztféléves képzés létjogosultsága). 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás  

A kar ISO 9001 és ISO 14001 rendszert működtet.  

A PTE KTK oktatóinak teljesítmény értékelési rendszere példaértékű, jól szol-

gálja a motivációt. Az oktatók módszertani, szakmai fejlődési lehetősége a dok-

tori képzést követően is biztosított. A szak oktatóinak színvonalas kutatási-pub-

likációs tevékenysége a szak tananyagfejlesztését is jól szolgálja. A belépő ok-

tatóknál a belső/külső arány vonatkozásában jelentős mértékben támaszkodnak 

saját hallgatóik kinevelésére, előléptetésekre. A külső forrásokra történő tá-

maszkodás kevésbé jellemző, az egyetemi tanárok utánpótlása szempontjából 

ez nem feltétlenül biztosít megfelelő megoldást. A 40 év alatti oktatók óraláto-

gatásának rendszere megfelelő, ugyanakkor a mentoronkénti 10-12 oktató túl-

zott terhelést jelent.  

A hallgatók munkaerőpiaci megfelelését szolgálják azok a kari rendezvények, 

amelyeken a kar vezetése, az oktatók a hallgatókkal együtt közvetlen informá-

ciót kapnak a munkáltatóktól az elvárásokról és a lehetőségekről. 

A kimenetek tekintetében a DPR felmérések a következő fontos információkat 

biztosították: a KTK végzettjei közül dolgoztak legnagyobb arányban külföl-

dön a diplomázás előtt (17,7%); az abszolutórium megszerzése után a munka-

helykeresést követően a végzetteknek csak 5,75%-a nem talált munkát, ami a 

karok közül a legalacsonyabb érték; a friss diplomások nettó keresete 223.070 

Ft, ami az orvosi kar végzettjei után a második legmagasabb jövedelem. 

Alapvető minőségbiztosítási kérdés, hogy hogyan történik a más intézmények 

alapszakjairól érkező hallgatók (a hallgatók kb. 20%-a) felzárkóztatása, szintre 

hozása. A kar kiegészítő kurzusok, illetve szakkollégiumi keretek között pró-

bálja biztosítani a felzárkóztatást. A hallgatói észrevételek szerint a saját alap-

szakról felvett hallgatók előrehaladását akadályozhatja a többiek felzárkóztatá-

sára fordított idő a mesterképzésben. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT elemzés korlátjaiként a törvényi szabályozás változásaiból eredez-

tethető kiszámíthatatlanság, valamint a finanszírozás kérdésköre van feltün-

tetve. Erősségként emelik ki többek között az oktatók minősítettségét, szaktu-

dását, az intézmény infrastruktúráját, az oktatás gyakorlatiasságát, valamint azt, 

hogy a képzés illeszkedik az üzleti szféra igényeihez. Gyengeségnek a PR te-

vékenység hiányát, a külső szakértők alacsony létszámát és a csökkenő hallga-
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tói létszámot tartják. Lehetőséget látnak pályázatokban, a tandíj csökkentésé-

ben, illetve abban, hogy a pénzügy mesterképzésre folyamatos igény mutatko-

zik. Veszélynek tekintik a mesterképzések főváros-centrikusságát, az oktatói el-

vándorlást és a hallgatók alacsony előképzettségi szintjét.  

Reálisak a kar- és szakvezetés által kiemelt teendők, stratégiák a jövőre nézve. 

Ezek között megjelenik a vállalati partnerség fokozása, az Erasmus mobilitási 

lehetőségek jobb kihasználása, az oktatói motiváció növelése, a PR tevékeny-

ség fokozása, az alumni és más kapcsolati tőkék jobb kihasználása, a mentori 

rendszer fejlesztése, valamint vállalati tréningek indítása. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A szak mintatantervében szereplő féléves óraszámok megfeleltetése a 

2011. évi CCIV. törvény 17.§ (1) pontjának („A teljes idejű képzés fél-

évenként legalább háromszáz tanórából áll.”). 

2. Szükséges a személyi feltételek MAB szempontoknak megfelelő módosí-

tása (órát nem tartó tárgyfelelős). 

3. Megfontolásra ajánlandó a záróvizsga rendszerének átalakítása, a számon-

kérésben komplex szóbeli vizsga keretében a hallgatók ismereteinek, kom-

petenciáinak értékelése. 

4. A diplomamunkához kapcsolódó 15 kredites értékelés átalakítása javasolt. 
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Szegedi Tudományegyetem 

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

pénzügy 

mesterképzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2011/7/VIII/44. 

2016/1/VII/5/24. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szakon a képzés nappali és részidejű (levelező) munkarendben folyik, ma-

gyar nyelven. A képzés nem tartalmaz specializációt. A tantervben az alapozó 

ismeretek és a szakmai törzsanyag zömében olyan tárgyakat tartalmaz, amelyek 

az alapszak képzési szintjén túlmenő tudást közvetítenek. Ezt egészítik ki a dif-

ferenciált szakmai ismeretek három ismeretkörre bontva: monetáris és közpénz-

ügyek, pénz- és tőkepiac, vállalati pénzügyek. A tantárgyi blokkok arányai alap-

vetően megfelelőek, s belső szerkezetük is elfogadható. A monetáris és köz-

pénzügyek ismeretkör viszonylag kevés specifikus tárgyat tartalmaz, ugyanak-

kor viszonylag nagy a látókörbővítő és történeti jellegű tárgyak súlya. A diffe-

renciált szakmai ismeretek között érdemes lenne nagyobb súlyt adni a haladó 

számviteli és a pénzügyi piaci működést bemutató tárgyaknak.  

A tudásanyag közvetítésében az elmélet és gyakorlat aránya megfelelő. A kur-

zusleírásokhoz mellékelt szakmai irodalom új és mértékadó ismereteket közve-

tít, jól szolgálva a mesterszak képzési céljait. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős Kovács Árpád, más irányú alapképzettséggel rendelkező szak-

ember, de szakirányú tudományos fokozata, több évtizedes közpénzügyi veze-

tői gyakorlata és pénzügyi tudása alkalmassá teszi a szakfelelősi feladatok el-

látására. A tantárgyfelelősök mindegyike rendelkezik tudományos minősítés-

sel. A tantárgyfelelősség minden esetben együtt jár az oktatásban való részvé-

tellel. A mesterszak oktatásában részt vesznek a társkarok oktatói is. Az oktatói 

kar csaknem teljes egészében az egyetem főállású munkatársa (23 oktatóból 17 

AT). Az óra- és kreditterhelések megfelelőek. Az AT/AE/ oktatók 3:1 aránya 

teljesül, a vendégoktatók aránya szintén.  

A mesterszakon oktatók szakmai felkészültsége mind összességében, mind az 
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egyéneket illetően megkérdőjelezhetetlen. A jól felkészült kari és társkari ok-

tatók korszerű és az alapképzési ismeretanyagon túlmutató ismereteket közve-

títenek a mesterszakos hallgatóknak. 

Az oktatók korstruktúrája alapvetően megfelelőnek tekinthető, bár a középge-

nerációba tartozó oktatók alulreprezentáltak: a szak 23 oktatója közül 9 fő szü-

letett 1970 után. 

Tudományos háttér 

A vizsgált mesterszakkal összefüggésben pénzügyi kutatások 3 átfogó tématerü-

leten folynak. Az első a költségvetési politika témakörében folyó kutatás, melyet 

a szakfelelős koordinál; ez a program nemzetközi összehasonlítást is tartalmaz. 

A 2. tématerület a pénzügyi kultúra fejlődésére és állapotára irányuló kutatás, 

amely kérdőíves felmérést is magában foglal. A 3. témakör a pénz történetével 

foglalkozó, pénzügyi elmélettörténeti kutatómunkát jelent. A vonatkozó területe-

ken hosszabb ideje folyik több tanszéket is érintő kutatómunka, melynek ered-

ményeként számos tudományos közleményt jelentettek meg a szak oktatói/kutatói. 

Infrastrukturális feltételek 

A mesterszak képzését is biztosító Gazdaságtudományi Kar igényesen kialakí-

tott, minden igényt kielégítő körülmények között végzi munkáját. Az oktatást 

szolgáló termek és szemináriumi szobák, az adminisztratív célú irodák megfe-

lelő elhelyezést biztosítanak. A kar igénybe veheti a társkarok helyiségeit is. A 

számítástechnikai és oktatástechnikai felszereltség példásan magas színvonalú. 

A szak hallgatói hozzájutnak a munkájukat segítő adatbázisokhoz és módszer-

tani segédletekhez. A kar hallgatói korlátlanul elérhetik a Szegedi Tudomány-

egyetem Központi Könyvtárának szolgáltatásait, erre tekintettel önálló kari 

könyvtár fenntartására nincs szükség. A hallgatók minden szükséges tanköny-

vet, jegyzetet könnyen be tudnak szerezni.  

Mindent egybevetve a mesterszakon, s tágabban a kar egészében az oktatás inf-

rastrukturális feltételei ideálisak. 

A képzési létszám és kapacitás 

A vizsgált mesterszakon a kapacitás cca. felét tudják kitölteni. A nappali tago-

zatos felvehető létszám 50 fő, a levelező tagozaton 40 fő a felvehető létszám. 

A kapacitásfeltöltés értékei változóan alakultak az utóbbi két/három évben. 

Nappalin (-, -, 19, 43, 21) és levelezőn (-, -, -, 26, 21) egyaránt 58%-os az átla-

gos kapacitáskihasználtság. 



pénzügy 

mesterképzés 

650 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az előadások és szemináriumok képzésbeli aránya a mesterképzés céljainak 

megfelel. Az óratartást az oktatás nagyfokú szervezettsége és fegyelmezettség 

jellemzi. A más forrásokból átvett szakirodalmi anyagok mellett a képzés ok-

tatói a saját műveiket is használják az oktatás során.  

A hallgatók külföldről beáramló mobilitása és a magyar hallgatók kifelé áram-

lása igen intenzív, tanévenként 30-40 főt érint a be- és kiutazás. 

Értékelés és ellenőrzés 

A tanultak számonkérésének az egyetem által kidolgozott rendje van, amelyhez 

a szak irányítói igazodnak. A mesterszak hallgatói elé állított számonkérési mó-

dok kiegyensúlyozottak, s megfelelnek a képzési céloknak. A számonkérési 

rendre a magas fokú szervezettség és a körültekintő lebonyolítás a jellemző, így 

szabályozott a hallgatói panaszok orvoslása is. A kar gondosan kidolgozta és 

működteti az általános és szakmai kompetenciák elsajátításának módját és kri-

tériumrendszerét. A szakdolgozati témaválasztásban a hallgatói döntés a meg-

határozó. A záróvizsga rendjében együtt szerepel a szakdolgozat védése és a 

szóbeli vizsga. A záróvizsga bizottságoknak mindig van külső tagja.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A felvettek száma nappali tagozaton 2011-2013 között összesen 83 fő, levele-

zőn 2012-2013 között 47 fő. Diplomát 21-en kaptak eddig nappali és 4-en le-

velező tagozaton. Mivel a mesterszakra felvett hallgatók mindegyike a beisko-

lázáskor rendelkezik nyelvvizsgával, a szakon a nyelvvizsga hiánya nem gátja 

a diploma megszerzésének. A hallgatók jellemzően nem fejezik be a mintatan-

terv szerint a tanulmányaikat, sokan „csúsznak” egy-egy félévet. 

A jelentkező hallgatók törekszenek az államilag finanszírozott helyek elnyeré-

sére, ezt jelzi alapos felkészültségük és a magas pontszám. A vizsgált mester-

szakra túlnyomórészt az egyetemen a pénzügy-számvitel alapszakon végzett 

hallgatók kerülnek be, a külső hallgatói jelentkezés kevés.  

A szak hallgatóit szervezett formában, átfogó programok keretében készítik fel 

a továbblépésre. Erre szolgál a kutatóműhely kurzus működtetése, a szakkollé-

giumi, a demonstrátori rendszer és a tudományos diákköri mozgalom ösztön-

zése. Ez utóbbi igen jelentős eredményeket mutat fel hosszabb idő óta. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak belső tartalmából következően a mesterképzési program irányítása nem 

intézethez rendelődik, hanem a szakfelelőshöz és a képzési felelősökhöz. Ők 
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felelősek a szakon folyó képzés tartalmának megújításáért, új kurzusok beve-

zetéséért. A feladataik közé tartozik továbbá a képzési folyamat minden moz-

zanatának irányítása és a számonkérés lebonyolítása. Fontos szerepük van a 

képzéssel kapcsolatos döntések előkészítésében is.  

A szak menedzselése összefogott és hatékony, és minden tekintetben eredményes. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A vizsgált mesterszaknak nincsenek sajátos minőségbiztosítási eljárásai, a kar ál-

talános vonatkozó rendje mérvadó. A kari minőségfejlesztési feladatok elvégzé-

séért kari bizottság felel. A minőségbiztosítási tevékenység átfogja az oktatói al-

kalmazás, a továbbképzés, a teljesítményértékelés és az elégedettségmérés moz-

zanatait. Ezek közül kiemelkedik az oktatói teljesítményértékelés és a hallgatói 

előrehaladás vizsgálatának kritikai elemzése. A hallgatói elégedettségmérés ta-

pasztalatait rendre figyelembe veszik az oktató munkában. Az oktatói munka 

hallgatói véleményezése a minőségbiztosítási rendszer fontos mozzanata.  

A körültekintő minőségfejlesztési tevékenység nagy szerepet játszik a mester-

szakos hallgatók csekély arányú lemorzsolódásában.  

A kar és a szak vezetői nagy figyelmet fordítanak a munkaerőpiaci visszajelzé-

sekre és a diplomás pályakövetési rendszer eredményeire. A vizsgált mester-

szakon végzett hallgatók pályára kerüléséről és elégedettségéről az eltelt idő 

rövidsége miatt még viszonylag kevés tapasztalat áll rendelkezésre. 

A MAB a szakindításról hozott határozatában kifogásolta a makrogazdaságtan 

tantárgy tematikáját és irodalomjegyzékét, valamint a pénzügyi jog kötelező 

irodalmát. A kar és a szak vezetése a makrogazdaságtan című tantárgy tartal-

mának átalakításával és mindkét tantárgy irodalomjegyzékének a kiegészítésé-

vel reagált erre. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A kar és a szak vezetői a pénzügy mesterképzés külső feltételeit kedvezőtlennek 

ítélik. A munkaerőpiacon gyenge a késztetés arra, hogy a hallgatók az alapdip-

loma mellé mesterszakos végzettséget is szerezzenek. Több okból is úgy vélik, 

hogy egyre kevesebb jelentkezőre számíthatnak, s mivel sok intézmény folytat 

azonos tartalmú és célú képzést, a piac telítődésére kell számítani. Korlátnak 

tartják, hogy a pénzügy mesterszakra nemcsak a pénzügy-számvitel alapszakot 

végzett hallgatók pályáznak, hanem más alapszakot végzettek is, akiknek a 

pénzügyi ismeretei eltérőek.  

A vizsgált mesterszak erősségének tekintik a jól felkészült oktatói hátteret, a 

szoros hallgatói kapcsolattartást s a korábban végzett hallgatóktól érkező pozi-
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tív munkaerőpiaci visszajelzéseket. A viszonylag alacsony hallgatói létszám le-

hetővé teszi a hallgatókkal történő intenzív egyéni foglalkozást. A szak erős-

sége, hogy a tehetséges hallgatók számára többlet segítséget tudnak nyújtani.  

A szak oktatói a maguk szakmai gyengeségeként élik meg, hogy túlterheltségük 

miatt a szándékoltnál kevésbé eredményesen képesek részt venni publikációk-

kal a nemzetközi tudományos vérkeringésben. 

A szak irányítói fejlesztési-előrelépési lehetőséget látnak a kar és a régió válla-

latai, pénzügyi intézményei közötti kapcsolatok építésében-fejlesztésében. Tö-

rekedni kívánnak az államigazgatási és közigazgatási intézményekkel való kap-

csolattartásra is. 

A szakon folyó oktatást veszélyeztető tényezőként tekintik a középiskolából 

jövő hallgatói tudás és képességek további romlását. Veszélyként értékelik a 

felsőoktatás fejlesztési stratégiájának a társadalomtudományokra vonatkozó bi-

zonytalanságait is. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A differenciált szakmai ismeretek tárgykörben érdemes nagyobb súlyt adni 

a haladó számviteli és a pénzügyi piaci működést bemutató tárgyaknak. 

2. Az oktatói kör fiatalítása, valamint a fiatal oktatók fokozatszerzésének tá-

mogatása javasolt. 
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Szent István Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudo-

mányi Kar, 

Gazdasági, Agrár- és Egészség-

tudományi Kar, 

Gödöllő, Budapest, Békéscsaba 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

pénzügy 

mesterképzési szak 

vállalati pénzügy  

specializáció 

 

szakindítási MAB határozat: 

2007/10/XII/3/33. 

2016/1/VII/5/25. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

 a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett.  

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A pénzügy mesterszakon magyar nyelvű teljes idejű nappali, és részidejű, levelező 

képzés folyik a Szent István Egyetem gödöllői székhelyén és a budapesti telephe-

lyen. 2009-2010-ben a békéscsabai telephelyen is indult magyar nyelvű pénzügy 

mesterképzés, a GAEK honlapján még 2015 szeptember végén is elérhető volt a 

levelező tagozat I. évfolyama számára a 2015/16-os tanév 1. félévi órarendje. 

A képzés tanterve megfelel a KKK-nak, a megadott tantárgyakkal, azok meg-

tekintett tematikáival alkalmas a KKK-ban meghatározott ismeretek átadására. 

Az elmélet és a gyakorlat aránya is megfelelő a KKK-ban felsorolt kompeten-

ciák elsajátíttatásához. A KKK alapján az alapozó ismeretekhez rendelhető kre-

ditek száma: 30-45 kredit, a SZIE-n ez 33; a szakmai törzsanyaghoz rendelhető 

kreditek száma: 20-33 kredit, az intézményben 33; a differenciált szakmai 

anyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-45 kredit, esetünkben ez ugyancsak 

33, a szabadon választható tárgyak 6 kreditet tesznek ki, és a diplomamunkához 

rendelt kreditérték 15 kredit. Ez a struktúra minden tekintetben megfelel a KKK-

ban rögzített értékeknek. A gyakorlati ismeretek aránya is eléri a meghatározott 

értéket. A képzésben a vállalati pénzügy specializációt hirdetik, amelynek tar-

talma teljesen megfelel a specializációhoz kapcsolódó követelményeknek. 

A látogatás során bemutatott tananyagok megfelelnek az elvárásoknak. 
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Személyi feltételek 

A pénzügy mesterszak szakfelelőse, valamint a specializáció felelőse egyaránt 

Zéman Zoltán, a képzést gondozó Üzleti Tudományok Intézetének intézetigaz-

gató egyetemi docense, 20 éve oktat az egyetemen controlling, számvitel, pénz-

ügyek, pénzügyi menedzsment tárgyakat. Tudományos munkássága az MTMT 

alapján: 160 tudományos mű szerzője, ebből 55 folyóiratcikk, 3 önálló könyv, 

54 könyvfejezet és 40 konferencia-közlemény. Független hivatkozásainak 

száma meghaladja a 100-at. Szakmai közéleti tevékenysége elfogadható. Ösz-

szességében minden szempontból eleget tesz a szakvezetéssel szemben támasz-

tott követelményeknek, komoly hátteret adva a mesterszaknak. 

A képzésben részt vevő oktatók elhivatottsága vitán felül áll. Az AT/AE/V 

arány 22/4/4, ami ugyancsak megfelel a kritériumoknak. A képzésben részt-

vevő 14 tárgyfelelős oktató mind rendelkezik PhD fokozattal. 

Az oktatók heti óraterhelése jelentős szóródást mutat: 5-20 óra. A képzésben 

résztvevő oktatók jelentős részének 15 óra fölötti az óraterhelése, ami pedig 

már ellehetetleníti az akadémiai munkát és előrejutást. Némi ellentmondást mu-

tat a kredit- és az óraterhelés, hiszen van olyan oktató, aki 35 kredit értékű tan-

tárgy felelőse az intézményben, míg átlagos óraterhelése heti 8 óra, más esetben 

a mindössze 9 kreditnyi tárgyfelelősséggel rendelkező oktató 20 órát oktat. 

Az MTMT alapján az oktatók kutatási területei és az oktatott tárgyak által lefe-

dett ismeretkörök teljes harmóniát mutatnak. 

Tudományos háttér 

A képzéshez kapcsolódó kutatási munka elfogadható színvonalú. A hallgatók 

minden alapot megkaphatnak ahhoz, hogy folytassák tanulmányaikat PhD kép-

zésen is. Az Üzleti Tudományok Intézetén belül működik a Pénzügymenedzs-

ment és Controll Tanszék, valamint a Számviteli Tanszék. A két tanszéken ösz-

szesen 11 oktató tevékenykedik, közülük 7 fő minősített (63,63 %). A minősí-

tett oktatók közül 2 fő habilitált. A minősítéssel jelenleg nem rendelkező mun-

katársak PhD képzésben vesznek részt. 

A szakhoz kapcsolódó kutatási tevékenységek szorosan kapcsolódnak más in-

tézetek, illetve tanszékek által vezetett projektekhez. Néhány fontosabb kutatási 

program: a vezetői számvitel alkalmazási lehetőségei a KKV szektorban, a 

pénzügyi menedzsment alkalmazásában lévő kontrolling technikák, az agrárfi-

nanszírozás átalakulása, a termelés finanszírozása, a mezőgazdasági vállalko-

zások belső és külső információs rendszerének kapcsolata. 

Az intézet mellett működik Pénzügyi kutatócsoport és Számviteli kutatócsoport 

is. 2013-ban szervezték meg a Pénzügy menedzsment és controlling kutatócso-

portot. Az Üzleti Tudományok Intézetének létrehozását követően, 2013 után 
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alapították a Nemzetközi Pénzügykutató Központot és a Nemzetközi Adószak-

értői Kutatóközpontot. 

Az oktatók rendszeresen részt vesznek hazai és a nemzetközi konferenciákon. 

Jelentős a publikációk száma, az önértékelés szerint éves átlagban meghaladja 

az 50 publikációt. A kutatási eredményeket hasznosítják a tananyagok kidolgo-

zása során, illetve beépítik a napi oktatómunkába. 

Infrastrukturális feltételek 

A képzés infrastrukturális feltételei mindegyik képzési helyszínen biztosítottak, 

beleértve nemcsak a fizikai infrastruktúrát, hanem például a megfelelő szoftve-

rekhez és adatbázisokhoz való hozzáférés lehetőségét is. 

A könyvtár jelentős gazdaságtudományi folyóirat-állománnyal is rendelkezik. 

Az egyetemi számítógépekről jogtisztán elérhetőek a legfontosabb szoftverek 

és adatbázisok, ami főleg az évközi feladatok megoldását, a TDK munkák és a 

diplomadolgozatok készítését segíti. 

A tanuláshoz szükséges tananyagok – mind a saját kiadású, mind a más kiadók 

által kiadott szakkönyvek – a könyvesboltban beszerezhetők.  

A képzési létszám és kapacitás 

A teljes idejű képzés éves tervezett felvételi keretszáma a vizsgált 2010/11-

2014/15 közötti időszakban 200-ról 40 főre csökkent, majd 110-re emelkedett, 

a felvettek száma azonban mindössze 45 (20, 0, 25, 0, 0). A nappali képzés a 

2011/12-es tanévben és a 2013/14-es tanév óta nem indult. A levelező képzés 

éves tervezett felvételi keretszáma 320-ról 128 főre csökkent, majd 175 főre 

emelkedett. A felvettek száma 351 (79, 91, 59, 81, 41) volt.  

Összességében a rendelkezésre álló kapacitáshoz viszonyítva nagyon szeré-

nyek ezek a számok, nem érik el a kapacitás 25%-át sem. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A tudásátadás alapvetően előadások és gyakorlati foglalkozások formájában 

történik. A kis létszámok következtében ez az elkülönítés inkább elméleti jel-

legű, nehezen különböztethető meg a kétféle módszer, ezek leginkább kevered-

nek. A gyakorlati ismeretek elsajátítását esettanulmányok is segítik. A hallga-

tók prezentáció készítésével, kiselőadásokkal fejlesztik ismereteiket. 

A hallgatói visszajelzések alapján kifejezetten ritkán jelennek meg idegen 

nyelvű anyagok a képzésben kötelező elemként. A nappali és részidős képzési 

formában ugyanazokat a tananyagokat használják.  
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Értékelés és ellenőrzés 

Az egyes kurzusok oktatói a félév megkezdésekor közzéteszik a tantárgyi te-

matikát és a követelményrendszert, amelyet a félév során már nem lehet módo-

sítani.  

Az oktatási folyamat során megszerzett ismeretek ellenőrzése az adott kurzus 

jellegétől függően lehet a szemeszter végén szóbeli, írásbeli vizsga, vagy önálló 

beadandó feladat. A félévközi hallgatói munkát alapvetően zárthelyi dolgoza-

tok íratásával ellenőrzik, de gyakran egyéni vagy csoportos beadandó felada-

tok, prezentálások is előfordulnak a számonkérés során. A kisebb hallgatói lét-

szám miatt a pénzügy és számvitel tárgyakból eléggé gyakori a szóbeli vizsgáz-

tatás is. A kis létszámú szemináriumi (gyakorlati foglalkozások) csoportok kö-

vetkeztében az oktatók személyesen is ismerik a hallgatókat, így lehetőség nyí-

lik arra is, hogy a hallgató egyéni érdeklődésének megfelelően adjanak ki fel-

adatokat és értékeljék azokat.  

A szakdolgozatok alkalmasak arra, hogy a hallgató egy adott témakörben a 

szakirodalmi jártasságát, elemző, értékelő készségét minősítse. A szakdolgozati 

témaválasztás irányított, az adott munkahelyre szabott, alapvetően gyakorlat-

orientált jellegű.  

A záróvizsga a diplomamunka védéséből és húzott tételek megválaszolásából 

tevődik össze. A záróvizsga- bizottságok írásban is értékelik a hallgatók felké-

szültségét, melyet az oktatási dékánhelyettes is megkap, így biztosított a visz-

szacsatolás is az oktatási folyamatról.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A nappali képzési formában mindösszesen 5 diplomát bocsátott ki az intéz-

mény. A részidős formában a vizsgált időszakban 161 (37, 43, 37, 44, 0) diplo-

mát adtak ki.  

A hallgatókat bevonják a TDK munkába. Azzal is ösztönzik őket, hogy a dok-

tori képzésre való felvételkor az eredményes TDK munka plusz pontokat jelent. 

Meg kell jegyezni, hogy – mivel a doktori képzésben résztvevő hallgatók jel-

lemzően a nappali képzési formában végzettek közül kerülnek ki – e szakon 

komoly utánpótlás nevelésről nem beszélhetünk, hiszen a nappali képzés eddig 

mindössze két alkalommal indult el jelentkezők hiányában. 

A tehetséges hallgatókat demonstrátorként foglalkoztatják, bevonva őket a ku-

tatómunkába, képzési anyagok előkészítésébe is. A hallgatók a Pénzügyme-

nedzsment Szakkollégium keretében is fejleszthetik ismereteiket.  

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak általános és fejlesztési feladatait a szakfelelős látja el, együttműködve a 
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specializációfelelőssel. Az akkreditációs szempontok folyamatos érvényesíté-

séért az oktatási dékánhelyettes felelős. Az esetleges tantervi módosításokat a 

tantárgyfelelősök kezdeményezik, de a GTK Oktatásfejlesztési Kabinetjében a 

szakfelelős ezek előterjesztője. Szükség esetén a módosításokat a Kari Tanács 

tárgyalja, illetve fogadja el.  

A pénzügy mesterszak „gazdája” az Üzleti Tudományok Intézete, azon belül is 

a Pénzügymenedzsment és Controll Tanszék, valamint a Számvitel Tanszék. A 

szak oktatásának szervezését a GTK Oktatásszervezési Csoportja látja el. A be-

iskolázási tevékenységet elsősorban a kari titkárság végzi, de e tevékenységben 

részt vesz a szakfelelős is. A felvételi folyamatot és rendszert a Dékáni Kabinet 

működteti az oktatási dékánhelyettes irányításával, természetesen kikérve a 

szakfelelős véleményét is. A felvétel eredményéről a kar dékánja tájékoztatja a 

szakfelelőst. 

A szakfelelős és a specializációfelelősök tartják a kapcsolatot a hallgatókkal, 

rendszeresen tartanak tájékoztatókat nekik. A tájékoztatók főbb témái: általá-

nos tájékoztató az induló évfolyam részére; félévértékelő megbeszélések (kér-

dőíves felmérés alapján), a tapasztalatok összegzése; specializációtájékoztató; 

szakdolgozat készítésével kapcsolatos tájékoztatás; záróvizsga tájékoztató és 

felkészítés. A szakfelelős és a specializációfelelős fogadóórákon, e-mail-ben, 

telefonon válaszolnak a felmerülő csoportos vagy egyéni hallgatói problé-

mákra. Az egyes tárgyak oktatói is elérhetők pl. konzultációra.  

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A kar minőségbiztosítási munkáját a saját mozgástérrel, hatás- és feladatkörrel 

rendelkező Kari Minőségügyi Bizottság segíti, mely szorosan együttműködik az 

intézményi szintű minőségügyi szervezetekkel. A Kari Minőségügyi Bizottság 

működési szabályzatok és minőségügyi mérőszámok megalkotásán és működte-

tésén keresztül tud visszacsatolási lehetőséget biztosítani a döntéshozók részére.  

A végzett hallgatók pályakövetése alapján megállapítható, hogy a hallgatók el-

helyezkedése a végzés után nem okoz különösebb problémát.  

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT analízis azonos a pénzügy és számvitel alapszak C-SWOT analízisé-

vel. Az elemzésben döntően általános, az egyetemre és hazai felsőoktatási rend-

szerre vonatkozó részletek merülnek csak fel. Az alap- és a mesterszaknak is spe-

cifikus erőssége a „több évtizedes pénzügyi szakirány, illetve szakoktatási ta-

pasztalat és arra épülő piaci ismertség (versenytársak, vállalkozások)”. A külső 

feltételek, korlátok között megjelenő állami finanszírozás, illetve annak 

hiányosságai, valamint a demográfiai hanyatlás vitathatatlanul a legkomolyabb 

olyan tényezők, amelyekhez az elmúlt években alkalmazkodni kellett. Az egyik 
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legkomolyabb veszélyforrás a folyamatos publikációs elvárások versus magas 

oktatói leterheltség, aminek eredményeként az egyik irány értelemszerűen sérül.  

Összefoglalóan megállapítható, hogy a gödöllői képzés az intézmény az akkre-

ditációs szempontoknak megfelel. Ugyanakkor az intézménynek a nappali kép-

zés tekintetében mindenképpen legalább középtávra döntést kellene hoznia.  

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Az oktatói állomány tudományos munkájának erősítése, oktatással való le-

terheltségének csökkentése, de legalább az aránytalanságok megszüntetése. 

2. A kutatóközpontok honlapjait aktualizálják. 

3. A lemorzsolódás okainak elemzését figyelembe véve javasoljuk a lemor-

zsolódás csökkentésére irányuló intézkedések megtételét. 
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Számvitel mesterképzési szak 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

számvitel 

mesterképzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2007/8/XII/3/60.  

2016/1/VII/5/26. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő 

(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 Néhány tárgy felelőseinek, köztük vendégoktatónak nincs tudományos 

fokozata. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A számvitel mesterszakon teljes idejű nappali, magyar nyelvű képzés folyik a 

Budapesti Corvinus Egyetemen. A tanterv krediteloszlása a KKK-nak megfe-

lel. A KKK-ban előírt ismeretköröket a tanterv tartalmazza. A szak igen gya-

korlatorientált, nagyszámú gyakorlati óra van a tantervben. 

Bár az önértékelés 3. oldalán az olvasható, hogy „a vizsgált időszakban szakirány 

indítására nem került sor”, az önértékelés más helyéről kiderül, hogy 2013 előtt 

a képzésben két szakirány volt: vezetői számvitel és ellenőrzés és könyvvizsgálat.  

A  tanulmányoknak az alapszakra való épülése megfelelő. 

Személyi feltételek 

A szak felelőse Gyenge Magdolna docens, aki gazdasági dékánhelyettesi funk-

ciót is betölt a karon. Rajta kívül a szak oktatásának igen nagy terhe nehezedik 
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néhány oktatóra, de az oktatói kreditterhelés nem haladja meg a MAB által ma-

ximálisan elvárt arányokat.  

A képzésben 61 oktató vesz részt, közülük 32-en rendelkeznek tudományos mi-

nősítéssel. Többen folytatják doktori tanulmányaikat. A szakon oktatók mint-

egy fele főállású (AT), 10 részállású (AE) van a képzésben, és 19 vendégoktatót 

alkalmaznak. A vendégoktatók száma meghaladja a MAB által kívánatosnak 

tartott 20%-ot, ami valószínűleg a „vendégoktató” kategória félreértéséből adó-

dik: a gyakorlati szakemberek is AE oktatóknak tekintendők.  

Néhány tantárgy felelőseinek, köztük vendégoktatónak nincs tudományos fo-

kozata.  

Tudományos háttér 

A vezető oktatók szakmájuk elismert képviselői, publikációs tevékenységük je-

lentős. Többségük fontos szakmai funkciókat töltött vagy tölt be, pl. Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara, Országos Számviteli Bizottság elnöke, Magyar Igaz-

ságügyi Szakértők Tanácsa, és/vagy nemzetközi szervezet(ek) tagja is. Tájéko-

zottak a külföldi szakirodalomban, a nemzetközi standardokhoz való igazodás 

érdekében gondoskodnak a külföldi szakirodalom átültetéséről, magyarításáról. 

Gyakorlatilag a szakmában használatos tankönyvek jelentős részét ők írták.  

A szak oktatói az önértékelés szerint számos szaklapban publikálnak, többnyire 

az aktuális témakörökhöz kapcsolódó kutatási eredményeikből, de a publiká-

ciós tevékenységüket érdemes lenne fokozni.  

A kutatási témák közül kiemelhetők a számvitel elméleti és módszertani hátte-

rének, a nemzetközi számviteli rendszereknek (IFRS/IRS) és a nemzetközi adó-

zásnak a kutatása, a nemzeti számviteli standardok, irányelvek kidolgozása, a 

számviteli és adószabályozás fejlesztése, a számlarendek, számviteli politikák, 

könyvviteli és könyvvizsgálati szoftverek készítése, valamint az adóharmonizá-

ció. Az önértékelésben említett kutatások közül több felmérés, elemzés való-

színűleg megrendelésre készült, nem került publikálásra.  

Infrastrukturális feltételek 

A képzés tantermi és számítástechnikai infrastrukturális feltételei biztosítottak, a 

Bloomberg adatszolgáltatóval közösen működtetett Pénzügyi Laboratórium is 

fontos pozitívumként említhető. A két számítógépes teremben elérhető adatbázis-

kezelő szoftverek a régióban egyedülálló módon támogatják az oktatás gyakor-

latorientációját. A 472.000 kötetes könyvtár megfelelő hátteret biztosít a szakiro-

dalom-ellátottság szempontjából, a 24 külföldi szakfolyóirat rendelkezésre állása 

szintén pozitív elem. A PhD-disszertációk, szak- és TDK-dolgozatok elektroni-

kus archívuma is jelentős mértékben hozzájárulhat a hallgatók felkészítéséhez. 

Az egyetemen működő jegyzetbolt forgalmi tapasztalatai tükrében megfelelő a 

hallgatók kari jegyzetekkel, egyéb szakirodalommal való ellátása.  
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A tanulástámogatási módszerek közül kiemelendő a Moodle (e-learning rend-

szer) használata.  

A képzési létszám és kapacitás 

Az éves tervezett felvételi keretszám a 2009/10-2013/14 tanévek között 180-

ról 100 főre csökkent. A felvett hallgatók létszáma (57, 92, 70, 80, 53) összesen 

352 fő volt. 2012-ig a szak keresztfélévben is indult, 2013-ban pedig csak ke-

resztfélévben hirdették meg. A 2015/16-os tanév őszi félévére ugyancsak meg-

hirdették a képzést. 

A fenti hallgatói létszámokat az intézmény képzési területi kapacitása lehetővé 

tette. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Előadások, gyakorlatok és otthoni munkavégzés, csoportos és egyéni feladat-

megoldások váltakoznak. A közös feladatmegoldások az együttműködési, az ön-

álló mérlegelési és a döntési kompetenciákat erősítik. Jellemző az informatika 

felhasználása és az e-learning módszerek is. A személyes találkozáson tapasztal-

tak alapján a diákok motiváltak, visszaigazolják az oktatás hatékonyságát.  

A felhasználókkal való szoros kapcsolat révén az oktatók jól ismerik a felhasz-

nálói szféra igényeit, amelyeknek meg tudják feleltetni a képzést. 

A külföldi részképzés, az idegen nyelvű oktatás viszont nem jellemzi a képzést. 

Értékelés és ellenőrzés 

A tananyag ismeretének értékelése a szorgalmi időszakban a tanórán tett írásbeli 

vagy szóbeli beszámolóval, írásbeli (zárthelyi) dolgozattal, otthoni munkával ké-

szített feladat értékelésével, a vizsgaidőszakban vizsgával történik. Az értékelés 

és ellenőrzés módszerei annak függvényében változnak, hogy az adott tárgy gya-

korlati jeggyel vagy kollokviummal (vizsgával) zárul-e. Azon tárgyak esetén, 

amelyek gyakorlati jeggyel zárulnak, a számonkérés az évközi munkán alapul, 

jelenthet ez önálló vagy csoportos beadandó feladat kidolgozást, évközi pre-

zentációt vagy osztott évközi írásbeli dolgozatírást, illetve ezek kombinációját.  

Az értékelés valamennyi tárgy esetén ötfokozatú skálán történik.  

A záróvizsga témakörei az alábbiak szerint alakultak: a vezetői számvitel szak-

irányon: stratégiai vezetői számvitel, nemzetközi pénzügyi beszámolási stan-

dardok, konszolidált beszámoló, vállalkozások adózása, a számvitel számító-

gépes támogatása; az ellenőrzés és könyvvizsgálat szakirányon: pénzügyi ki-

mutatások elemzése, könyvvizsgálati standardok, költségvetési szervek és hi-

telintézetek ellenőrzése, hazai és nemzetközi adózás, könyvvizsgálat számító-
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gépes támogatása. A záróvizsga a témakörök komplex számonkérésére fóku-

szált, azaz az egyes kérdések nem külön-külön tantárgyakhoz kapcsolódtak, ha-

nem egy-egy ismeretanyag átfogó bemutatására törekedtek. Pl. a vezetői szám-

vitel szakirányon a hallgatók feladata egy nagyobb („A”) és egy viszonylag ki-

sebb („B”) témakör átfogó kezelésének bemutatása volt. Nagyobb témaként ér-

telmezték pl.: a management filozófiák és vezetői számviteli módszerek a költ-

ségek tudatos irányítására, a költségek csökkentésére, a versenyelőny megszer-

zésére, kihasználva az értékláncban meglévő kapcsolatokat, valamint a költség-

okozók optimalizálási lehetőségeit; kisebb téma a látens adó témaköre, vagy a 

környezetvédelem és adózás kapcsolatának bemutatása volt.  

A komplexitás igénye az egyes ismeretkörök feldolgozása során is kiemelt 

igényként jelenik meg, ez többnyire visszaigazolást nyer a záróvizsga tapaszta-

lataiban.  

A képzés eredményessége hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

Diplomát első ízben 2012-ben adtak ki, a diplomák száma (4, 55, 67) összesen 

126. A két évvel korábban felvettek számához viszonyítva kb. kétharmaduk 

végez a tervezett időn belül, van tehát csúszás.  

A nyelvvizsga hiánya miatti diploma elmaradás csak 2010-ben és 2011-ben volt 

jelentősebb, 25 illetve 12,5%, az utóbbi két évben azonban  már nem volt ilyen 

ok. Átlagosan a hallgatók felének a felvételkor már nyelvvizsgája van. 

A szakon lemorzsolódás nem jellemző. 

A kiemelkedő hallgatókra külön figyelnek az oktatók a szakon, egyedileg fog-

lalkoznak velük. 

Az önálló kutatáshoz szükséges ismeretek oktatásának kiemelt terepe a kuta-

tásmódszertan tantárgy beépítése a szak programjába. A tantárgy keretében a 

hallgatók megismerkednek a kutatómunka céljával, a témaválasztás és a kuta-

tómunka megszervezésének problémáival. Elkészítik saját kutatási tervüket, ki-

dolgoznak egy koncepciót, összegyűjtik a választott témájukhoz kapcsolódó 

hazai és külföldi szakirodalmakat, illetve kutatási eredményeket. Esettanulmá-

nyokon keresztül betekintést nyernek a kutatási és elemzési módszerekbe, eljá-

rásokba és technikákba, a statisztikai adatgyűjtés, a véletlen mintavétel, a meg-

figyelés, a kísérlet, az empirikus és terepkutatás nehézségeibe. A szemináriu-

mokon foglalkoznak a kutatási eredmények értékelésével és a kutatás etikai 

kérdéseivel is.  

Szerves vonulatot alkot a demonstrátori munka, a TDK tevékenység s a PhD-

ra jelentkezés. (A demonstrátori munka egyetemi szintű újra - szabályozására a 

közelmúltban került sor.) Az egyetemi tudományos diákköri munkákban évről 

évre 2-2 számviteli TDK-szekció alakult. 

A hallgatók nagy része a tanulás mellett dolgozik. 
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3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakfelelős 2014 októberéig Baricz Rezső professor emeritus volt, akik a 

szak „menedzselését” rendkívüli szakmai tekintélye által biztosította. A szak-

felelősváltással, Gyenge Magdolna kinevezése révén, a szak menedzselése to-

vábbra is biztosított.  

Jó az együttműködés az alapszakkal, a társ-tanszékekkel más egyetemeken és 

a szakmai szervezetekkel.  

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

Az oktatói munka hallgatói nyomon követésére 2005-től működött egyetemi 

szintű rendszer. A hallgatói véleményeknek az év oktatója díj odaítélésében is 

szerepe van, s a tartósan gyenge minősítést kapott oktatóknak fejlesztési tervet 

írhat elő a dékán. Ezt a szisztémát – a MAB intézményi akkreditációs javaslatai 

alapján – 2014 júniusában fejlesztették tovább, lehetővé téve a szak szerinti 

szűrést és a vizsgáztatás minősítését is. A 2014-es módosítások gyakorlatilag a 

teljes minőségügyi szabályozást egyszerűsítették, áttekinthetőbbé tették a 

MAB-nak az intézményi akkreditációban tett észrevételei alapján.   

A diplomás pályakövetés a szakon megoldott, a végzettek e-mail címei rendel-

kezésre állnak. Rendszeresek az alumni találkozók.  

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A mesterszak előnye a valóban képzett szakemberek biztosítása. Azonban kí-

vánatos a képzés további fejlesztése. Mindenképpen fontos lenne, hogy a sza-

kon kritikusan gondolkodó, innovatív elméket is képezzenek, akik szélesebb 

áttekintéssel is bírnak a jelenlegi nemzetközi gazdasági folyamatok szakmáju-

kat érintő alakulásáról.  

E szakon is hatnak az általános demográfiai tényezők, a hallgatói létszám csök-

kenése. A Corvinus márkanév azonban mind a bemenet, mind a kijövet oldalá-

ról vonzó, és még mindig túljelentkezés van ezen a szakon is.  Igény is van a 

kimenetnél a képzett munkaerőre, amit a jó elhelyezkedés mutat.  Érzékelhető 

azonban, hogy a szak alapításkor kialakított elvárások nem teljesültek. A tény-

leges felvételi számok alatta maradnak a tervezettnek. Az is látható, hogy a 

hallgatók többsége az alapszak után elhelyezkedik, és a mesterképzés alatt is 

dolgozik. A legjobb hallgatók számára a főállású tudományos pálya kevéssé 

vonzó, ezért kevés a PhD-ra jelentkezők száma (az oktatásban már tanárként 

résztvevők természetesen igyekeznek megszerezni a fokozatot). Mindenképpen 

veszélyforrás a jövőre nézve a közalkalmazotti bérek elmaradása a piaci lehe-
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tőségektől, mert ez az oktatói utánpótlást veszélyeztetheti (netán kontraszelek-

tív lehet). Mindenképpen biztosítani kell a gyakorló szakemberek bevonását 

továbbra is a képzésbe, ez kell ahhoz, hogy valóban naprakész ismeretekkel 

rendelkezzenek, s lássák a gyakorlat kihívásait.  

A gyengeségek között említhetjük meg, hogy a szak a magyar igényekre készí-

tett fel, ezért egyelőre csak magyar nyelven folyik az oktatás. A nemzetközi 

kapcsolat nem erősség a szakon. Ez abból fakad, hogy a munkaerőpiacon érte-

lemszerűen a magyar számviteli szabályokat jól tudó szakembereket keresik.  

Megjegyzendő, e téren a szakon végzettek olyan állásokat is el tudnak nyerni, 

ahol 2-3 éves tapasztalat a feltétel. (Érthető, mert – amint többször is utaltunk 

rá – a többség az oktatás mellett dolgozik.) Egyre szélesebb körben jelentkezik 

azonban a nemzetközi előírások ismeretének az igénye, ami a képzés tovább-

fejlesztését indokolja. 

Kitörési pontnak a szak a részidejű, levelező képzés indítását, angol nyelvű tár-

gyak meghirdetéseket és a pályázati munka erősítését jelölték meg. Ezekkel 

egyetértve felhívjuk a figyelmet, hogy nem látható, milyen finanszírozási lehe-

tőségek kapcsolódnak majd a levelező oktatáshoz. Az angol nyelvű kurzusok 

meghirdetése igen időszerű és fontos. Duális képzést is terveznek. 

A pénzügyi lehetőségek alakulása, a támogatott képzés esetleges fennmaradása, 

az oktatók bérhelyzetének szükséges, de bizonytalan javulása, az egyetem sor-

sának bizonytalanságai veszélyforrásként jelentkeznek.  

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Biztosítsák az oktatói kör formális megfelelését is a MAB elvárásainak 

(tudományos fokozattal rendelkező tantárgyfelelősök, vendégoktató ne le-

gyen tantárgyfelelős). 

2. Meg kell oldani az oktatók arányosabb kreditterhelését, szorgalmazni kell 

a PhD-fokozatok megszerzését. 

3. Érdemes az adózási témák nem csupán követő, de konstruktív, előre mu-

tató kutatása és oktatása, amihez a nemzetközi szakirodalom alaposabb is-

merete szükséges. Ez segíthetné a publikációs tevékenységet is. 

4. Megoldást kell találni a szélesebb szakmai beágyazódásra, az etikai kér-

désekkel való foglalkozásra. A szakma szerepe ebben döntő fontossággal 

bír majd, hiszen a könyvvizsgálók értékelése az üzleti partnerek, felügye-

leti szervek számára is igen fontos most is, és az lesz még inkább. 

5. Az oktatás fejlesztésébe fokozottabban vonják bele a szakma képviselőit; 

az oktatásban kapjon nagyobb hangsúlyt az állami intézmények számviteli 

és ellenőrzési munkájának elemzése. 
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Budapesti Gazdasági Egyetem 

Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

számvitel 

mesterképzési szak 

ellenőrzés és könyvvizsgálat; vezetői 

számvitel specializációk 

 

szakindítási MAB határozat: 

2008/8/V/15. 

(a Budapesti Gazdasági Főiskolán) 

2016/1/VII/5/27. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A képzés nappali és levelező formában indul a Pénzügyi és Számviteli Karon 

(PSZK). A képzési követelményeknek való megfelelés biztosított: az alapozó 

ismeretekre vonatkozó 20-30 és a szakmai törzsanyagra vonatkozó 35-45 kre-

dites előírás 30, illetve 35 kredittel teljesül és azok tartalma megfelel a követel-

ményeknek. A differenciált szakmai ismeretek 31 kreditet képviselnek, a KKK 

erre 25-45 kredites határértéket határoz meg. A két specializáció – vezetői 

számvitel,  illetve ellenőrzés és könyvvizsgálat – között a hallgatók választása 

csak a részidejű képzésben érvényesül, a nappali képzésben nem hirdetik meg  

mindkettőt minden évben az alacsony hallgatói létszám miatt. A gyakorlati is-

meretek minimum 30%-os aránya teljesül (37 kredit). A szabadon választható 

tárgyakra vonatkozó minimumkövetelmény teljesül 9 kredit biztosításával. A 

diplomamunkáért 15 kredit jár, a kutatásmódszertan 2. kurzus megfelelő felké-

szítést jelent a hallgatók számára a szakdolgozat elkészítéséhez. 

Pozitívumként említhető a tantárgystruktúra nem szétaprózódott jellege, a relatíve 

magas tantárgyi kreditérték (az alapozó tárgyaknál 4-5, a szakmai törzstárgyak ese-

tében 5 kredit, illetve többségében 5 kredit a differenciált szakmai tárgyaknál). 

A levelező képzési forma tanterve megfelel a nappali tagozatos képzés szerke-

zeti arányainak és tartalmi követelményeinek, így a különböző képzési formák 

egyenértékűsége biztosítható. Az óraszámok a nappali képzési formához képest 

37%-os arányt képviselnek. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Simon Szilvia szakmai/tudományos megfelelősége biztosított, 

gazdálkodás- és szervezéstudományokból szerzett PhD-fokozatot, 3 tantárgy 
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tárgyfelelőse is a szakon, publikációs tevékenysége összhangban van a szak 

képzési profiljával. Mindkét specializációfelelős: Madarasiné Szirmai Andrea 

és Szekeres Bernadett PhD-fokozattal rendelkezik gazdálkodás- és szervezés-

tudományokból, 3 tantárgy tárgyfelelősei is a szakon, ezen belül 1-1 tantárgy 

felelősei az általuk vezetett specializációban. Valamennyien teljes munkaidő-

ben foglalkoztatott főiskolai docensek.  

A tantárgyfelelősök AT besorolású főiskolai docensek vagy tanárok, szakmai 

kompetenciájuk megfelelő. Valamennyi tárgyfelelős esetében a tantárgyfele-

lősség együtt jár az oktatásban történő részvétellel. 

A képzésben részt vevő 38 oktatóból 34 AT besorolású. Az oktatók kreditter-

helése nem haladja meg a jogszabályi határértékeket, a heti óraterhelés azonban 

több esetben 15 óra fölött van. Az oktatói kar beosztás szerinti megoszlása meg-

felelőnek tekinthető, életkor szerinti megoszlása sem tűnik problémásnak, arra 

viszont fel kell hívni a figyelmet, hogy az egy egyetemi tanár és 6-ból 5 főiskolai 

tanár 55 év feletti (s erre a C-SWOT analízisben nem hívják fel a figyelmet). 

Tudományos háttér 

A PSZK tudományos teljesítménye nem nevezhető kiemelkedőnek, de minden-

képp elfogadható. Évente átlagosan 150 tudományos közlemény születik 

amelynek kb. 20%-a idegen nyelvű, bár vitathatatlanul nem az „A” kategóriás 

folyóiratokra koncentrálnak. Ez annyit jelent, hogy évente nagyjából 1,5 köz-

lemény/fő a kibocsátás. Összességében látszik a karon, hogy törekszik a minél 

komolyabb helytállásra, hiszen konferenciákat szerveznek, és jelentős részt vál-

lalnak az OTDK szervezésében. 

A PSZK két jelentős OTKA-pályázatban vesz részt, melyek egyike közpénz-

ügyekhez, a másik vállalkozásfinanszírozási témakörhöz kapcsolódik. 3 to-

vábbi pályázati projektben vállal szerepet, jelentős külföldi kapcsolatrendszer-

rel rendelkezik. Fontos kezdeményezés a kettős diploma kiadásának terve. 

Infrastrukturális feltételek 

A képzés tantermi és számítástechnikai infrastrukturális feltételei biztosítottak, 

megfelelő a nyelvi laborokkal való ellátottság is. A pénzügyi-számviteli szoft-

verek alkalmazása pozitívumként említhető, igen jelentős (77) szoftverállo-

mány áll rendelkezésre. 

A könyvtári háttér vonatkozásában a 75.000 kötet, ebből 65.000 könyv megfe-

lelő állománynak tekinthető, jelentős az idegen nyelvű könyvállomány, és ki-

emelkedő mind a könyvtári, mind a tanszéki folyóirat-előfizetés is, illetve a 

szakdolgozati adatbázis is jól szolgálhatja a hallgatói felkészítést. 

A szakhoz kapcsolódó tananyagok minden hallgató számára hozzáférhetőek, 

ezek leggyakrabban olyan tankönyvek, amelyeket a főiskolai kollégák szerzői 

munkaközössége gesztorál. Pozitívumként értékelhető a kar jelentős tananyag-
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fejlesztési tevékenysége, ezen belül a számviteli szakterülethez kapcsolódó je-

lentős jegyzet/könyvkiadási aktivitás. Az e-learninges tananyagfejlesztés ma-

gyar/német/francia/angol nyelven 4 egyetem közreműködésével igen pozitív 

kezdeményezés. 

A képzési létszám és kapacitás 

A kapacitáskihasználtság az egyes felvett évfolyamok vonatkozásában a teljes 

idejű képzés esetében 0-63% között ingadozott a megelőző öt tanévben, 2013/14-

ben 33% volt. A részidejű képzés vonatkozásában mindig közel 100%-os volt 

a kihasználtság, egyszer 100% feletti érték is előfordult, jelenleg 91%. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az előadások, szemináriumok és gyakorlatok aránya megfelelőnek tekinthető. 

Az alapozó ismeretek, a szakmai törzsanyag tárgyai és a differenciált ismeretek 

esetében is jelentős a gyakorlatok szerepe, melyek a nappali tagozaton megfe-

lelő létszám mellett működnek, jellemző az önálló feladatmegoldás, kiselőadá-

sokra van mód, illetve fontos a házi dolgozatok készítésének szerepe is. 

Az egyes modulok tárgyainak összehangoltsága biztosított, az egymásra épülés ér-

vényesítése megoldott, az oktató-hallgatói kapcsolat kifejezetten erős, a viszonylag 

kis létszámú képzés (nappali tagozat) mellett ez biztosíthatónak tekinthető. 

Kiemelendő a gyakorlati szakemberek részvétele a képzésben vendégoktató-

ként (3 fő), illetve egyéb vendégelőadások keretében, rendszeres meghívás for-

májában, mindemellett a főállású oktatók jelentős gyakorlati tevékenysége (pl. 

könyvvizsgálat, adótanácsadás területén) a hallgatók gyakorlati ismereteinek 

biztosítása szempontjából szintén fontos. 

A nyelvi kompetenciák fejlesztéséhez a nyelvi laboratórium használata, az an-

gol nyelvű BA-képzés tárgyai felvételének lehetősége (bár költségtérítés mel-

lett), illetve az angol nyelvű szakirodalom feldolgozás szabadon választható 

tantárgy teremthet lehetőséget. 

A számítógépes adatelemzés, a számvitel számítógépes támogatása, a könyv-

vizsgálat számítógépes támogatása és a pénzügyi döntések üzleti szimulációs 

szoftver alkalmazásával kurzusok biztosíthatják a számítástechnikai alkalma-

zások megismerését a hallgatók számára. 

A kar Erasmus aktivitása mind kifelé, mind befelé megfelelőnek tekinthető, az 

egyetemi kapcsolatok száma, földrajzi orientációja kellően diverzifikált. 
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Értékelés és ellenőrzés 

A számonkérésben kellően sok forma alkalmazására kerül sor, de a szóbeli 

vizsgák alkalmazása kevésbé gyakori (az alacsonyabb létszámú képzés a nap-

pali tagozat esetében lehetővé tenné, mégsem élnek vele). 

A szakdolgozati témaválasztásban alkalmazott rendszer megfelelőnek minősít-

hető, jellemző a képzési profilnak megfelelő számviteli témák választása, a 

hallgatók irányítása a témaválasztásban a specializációjuknak megfelelően a 3. 

szemeszterben. Pozitívumként említhető a legalább 3 konzultáció biztosítása a 

hallgatók számára, illetve a kötelező kutatásmódszertan 2. tárgy a 3. szemesz-

terben. Ez megfelelő felkészítést jelent a hallgatók számára a szakdolgozat el-

készítéséhez, és a kutatási érdeklődés felkeltésére is alkalmas. 

A záróvizsga vonatkozásában a szakdolgozatok megfelelő értékelése az oppo-

nensek általi bírálat révén biztosított (melynek során a kari oktatók mellett a 

téma jellegének megfelelően külső szakemberek bevonására is sor kerül), a 

képzés menete közbeni komplex számonkérések (szigorlatok) hiányában pozi-

tívumként értékelhető a komplex szóbeli vizsga intézménye, melynek révén a 

hallgatók két tétel keretében adnak számot tudásukról, ez biztosíthatja a hallga-

tók felkészültségének megfelelő mérését. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A teljes idejű képzésben az összes jelentkező száma a felvételi keretszám 32-

277%-a között jelentősen ingadozott, egy év kivételével meghaladta a keretszá-

mot, de az első helyes jelentkezések száma sohasem érte el a felvételi keretszá-

mot, a felvettek száma az utóbbi 4 évben 15-19 fő között mozgott. 

A részidejű képzésben az összes jelentkező száma mindig legalább 3-szorosa 

volt a keretszámnak, az első helyes jelentkezések száma is mindig meghaladta 

a keretszámot, a felvettek száma is mindig elérte vagy legalább megközelítette 

a keretszámot, de abszolút értékét tekintve a korábbi 92 fős csúcsértékről 59 

főre csökkent. 

A kiadott diplomák száma nagyon alacsony mind a nappali, mind a levelező 

képzésben a két évvel korábbi felvételi létszámhoz képest, tehát jelentős a le-

morzsolódás problémája. A 2009 és 2012 között felvett hallgatók mintegy 

40%-a szerzett 2014-ig diplomát. A belépési kritériumtárgyak nem teljesítése 

miatti újrafelvétel torzító hatása megdöbbentő. 

A demonstrátori rendszerbe történő bekapcsolódás biztosított a hallgatók szá-

mára. A kar keretei között működő szakkollégium tevékenysége, illetve a TDK-

aktivitás is megfelelőnek minősíthető a tehetséggondozás szemszögéből, bár az 

OTDK eredményesség nem túl jelentős. A Biztos Jövő Ösztöndíj, illetve a tu-

dományos és szakmai ösztöndíjak rendszere pénzügyileg támogatja a tehetség-

gondozás rendszerét. 
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3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakfelelős és a specializációfelelősök, illetve a tanszékvezetők közötti mun-

kamegosztás megfelelőnek tekinthető, a szakfelelős érdekérvényesítési képes-

sége a különböző kari fórumok felé erős. 

Megfelelő gyakorisággal kerül Kari Tanács illetve Szenátus elé a kar oktatási 

stratégiájának megvitatása, oktatási eredményességének értékelése (képzési 

portfólió átalakítására vonatkozó igény, nappali-levelező képzésben résztvevők 

aránya, keresztféléves képzés létjogosultsága). 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A főiskola minőségügyi tevékenységének első irányítási rendszere az EU-s 

ENQA/2005 ESG sztenderdjei alapján 2005-ben kezdte meg működését. A mi-

nőségfejlesztési tevékenység eredményeképpen a főiskola 2010-ben Felsőokta-

tási Minőségi díj elismerésben részesült. 2012-re elkészült egy MSZ EN ISO 

9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer is, amelyet egy függet-

len cég évente auditál. A főiskolán belül a PSZK hozott létre elsőként ISO tanú-

sítványon alapuló rendszert. A Minőségirányítási Kézikönyv megfogalmazta az 

intézmény minőségpolitikáját, a minőséggel kapcsolatos küldetésnyilatkozatát, 

továbbá létrejött a minőségügy főiskolai és kari szintű struktúrája, élén a Minő-

ségirányítási és Értékelési Bizottsággal, valamint a Minőségügyi Irodával. Az 

éves minőségügyi tevékenység mérésére kidolgozták és bevezették az EFQM Ki-

válósági Modelljének megfelelő, 9 kritériumot tartalmazó önértékelési rendszert.  

Az oktatók alkalmazása, kinevezése az előírt kari követelményeknek és a kap-

csolódó jogszabályoknak megfelelően történik. A nemrég bevezetett oktatói 

önértékelési rendszer alapján pedig az oktatók szakmai és módszertani fejlő-

dése is biztosítottnak látszik. A belépő oktatóknál a belső/külső arány vonatko-

zásában jelentős mértékben támaszkodnak saját hallgatóik kinevelésére, előlép-

tetésekre, a külső forrásokra történő támaszkodás az egyetemi/főiskolai tanárok 

utánpótlása szempontjából biztosíthat megfelelő megoldást.  

A kiemelt tantárgyak esetében a hallgatói körben kérdőíves felmérés alapján ke-

rül kiértékelésre a tananyag és az előadások, szemináriumok színvonala. A kér-

dőíves felmérések, a kor szakmai elvárásainak és a szakma tudományos eredmé-

nyeinek figyelembe vételével a kötelezően előírt tankönyveket frissítik, és az ok-

tatásmódszertan is rendszeresen fejlesztésre kerül. A rendszeres záróvizsga elnöki 

értékelés pozitívumnak tekinthető a kimeneti minőség értékelése szempontjából. 

A felvételi rendszer igen komplex értékelést biztosít a bemeneti minőségbizto-

sítás szempontjából, a más szakról, karról vagy intézményből érkezett hallgatók 

felzárkóztatása is szabályozott (az intézményen belülről érkező nem pénzügy 

és számvitel alapszakos hallgatók esetében már az alapképzés keretében van 
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lehetőség pótlólagos kurzusok felvételére). Ugyanakkor a hallgatók jelentős le-

morzsolódása, későbbi végzése, újrafelvétele figyelmeztető jel. Mindemellett 

nem állnak rendelkezésre statisztikák a ’belső’, illetve ’külső’ hallgatók lemor-

zsolódásában mutatkozó különbségek vonatkozásában. 

A Diplomás Pályakövetési Rendszer jól kiépített, a végzett hallgatók elhelyez-

kedési tapasztalatai tekintetében a szakterületnek megfelelő elhelyezkedés biz-

tosított, jelentős a szerepvállalás mind a fővárosi, mind a vidéki, részben pedig 

a külföldi munkaerőpiaci igények kielégítése szempontjából is. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

Az elemzés igen alaposnak minősíthető, a legfontosabb kérdések a szak jövő-

jével kapcsolatban az alábbiak: 

- A főiskolai/egyetemi tanárok utánpótlására vonatkozóan van-e megfelelő 

stratégia (a gyengeségek között nem szerepel a probléma). 

- A kutatási eredmények jobb beépítése a tananyagokba, szervezettebb kuta-

tások folytatása olyan gyengeség, amelyen feltétlenül javítani kell. 

- Az oktatók leterheltségéből és a magas publikációs elvárásoknak való egy-

idejű megfelelésből következően a vállalati szférába történő elvándorlás ve-

szélye megjelenik, ugyanakkor az oktatási színvonal visszaesésének veszé-

lye az önértékelésben nem jelenik meg. 

- -A szakdolgozati konzultációk nagy leterheltséget jelentő problémája és a 

nagy létszámú szemináriumok minőségrontó hatása a részidejű képzésben 

jelentős nehézség. 

Veszélyeztető és korlátozó tényező is egyben a Budapesten, illetve az országon 

belüli gazdasági képzőhelyek magas száma, amely ugyanakkor a versenyké-

pesség javítását eredményezheti. 

Hiányzik az elemzésből a duális képzésre való nyitottság kérdése, a nappali 

tagozatos hallgatók korai munkaerőpiaci belépésének esetleges hatékonyság-

rontó szerepe, a külföldi hallgatók képzésének realitása, a magyar hallgatók 

külföldi elvándorlásának problémája. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Megfontolandó a kapacitásoknak a nappali és a levelező képzési forma kö-

zötti átcsoportosítása. 

2. Javasolt az oktatói állomány tudományos munkájának erősítése, oktatással való 

leterheltségük csökkentése, de legalább az aránytalanságok megszüntetése. 

3. A jelentős mértékű lemorzsolódás és az újrafelvételi tendenciák tükrében a más 

intézményből/szakról érkező hallgatók felzárkóztatási rendszerének átalakítása 

javasolt, amit különösen indokol, hogy a belépő hallgatók kb. 50%-a más intéz-

ményből s kb. 40%-uk nem pénzügy és számvitel alapszakról érkezik. 
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Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-

dományi Egyetem 

Gazdaság- és társadalomtudományi 

Kar 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

számvitel 

mesterképzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2007/9/XIII/3/16. 

2016/1/VII/5/28. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szak levelező formában folyik 460 óra összóraszámon. A tanterv, az előírt 

tanulmányi területek, ismeretkörök, az elmélet és a gyakorlat aránya nagyrészt 

alkalmasak a KKK-ban felsorolt kompetenciák elsajátíttatására. Az alapozó is-

meretek 26 kreditet, 6 tantárgyat tartalmaznak, a szakmai törzsanyag pedig 44 

kreditet és 10 tárgyat, amelyek közül egy az üzleti jog blokk három tárgya közül 

választható. A szakon méretgazdaságossági okok miatt nem indítanak speciali-

zációkat, annak ellenére, hogy a szak indításakor kettőt (vezetői számvitel, el-

lenőrzés és könyvvizsgálat) akkreditáltak. A differenciált szakmai ismeretek en-

nek megfelelően 35 kredit értékben közös tárgyakat tartalmaznak (ebből 15 kre-

dit diplomatervezés), ezt követően azonban a hallgatóknak lehetőségük van e 

két irányt részben lefedő modulok (9 kredit) mentén specializálódni. A hallga-

tók hat kredit értékben szabadon választhatnak tantárgyakat az egyetem kínála-

tából. A tanterv szerint az 1. és 3. félév csak 26 kredittel rendelkezik, a 4. félév 

viszont 39 kredites. Ez nem felel meg az elvárt 30 kredit/félév +- 10%-os elvá-

rásnak! (A 2. félév 29 kredittel rendben van.) 

Mind az írott tananyagok, mind pedig az előadás-diák, továbbá a kijelölt köte-

lező és ajánlott szakirodalom korszerű, aktuális információkat tartalmaz.  

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Ormos Mihály, a modulvezetők és a tantárgyfelelősök nagy 

szakmai és oktatási tapasztalattal, tudományos fokozattal és területükön meg-

felelő és kellő számú publikációkkal rendelkeznek. A szak csaknem valameny-

nyi oktatója az egyetem főállású dolgozója, 20 oktatóból mindössze egy ven-
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dégoktató (professor emeritus) és két AE oktató besorolású oktató. Az órater-

helések sem intézményi, sem szakos vonatkozásban (levelező képzés miatt ez 

érthető is) nem mutatnak magas kontaktóra terhelést, egy oktatónál sem haladja 

meg a 8 óra/hét értéket az intézményi szintű terhelés. Hat oktató intézményi 

kreditterhelése viszont 25 kreditnél magasabb, ami magas oktatói terhelést je-

lez. Az oktatói korfa ideálisnak mondható, nagyjából egyenletes megoszlású. 

A szakot gondozó szakcsoport 3-3 docensből és adjunktusból, egy tanársegéd-

ből és két doktorjelöltből áll.   

Tudományos háttér 

A szakfelelős és a szak oktatói mind kellő számú és minőségi – a szakhoz is 

kötődő – publikációs aktivitással rendelkeznek, kutatási projektjeiken keresztül 

is kapcsolódnak a szakhoz, a felsőoktatáson kívüli szakmai tevékenységük is 

szoros kapcsolatban van a mesterszakon oktatott diszciplínákkal. Több oktató-

nak megjelent publikációja a Web of Science adatbázisban jegyzett folyóirat-

ban, illetve a Cour des Comptes Européenne című folyóiratban. Kiemelkedő 

eredményeket értek el az emisszió-kereskedelmi rendszerek számviteli kérdé-

seit illetően. A szak oktatói több konferencián tartottak előadást, nemzetközi 

publikációs és kutatási aktivitásuk kimagaslóan elismerésre méltó. A szakok 

közötti együttműködést leginkább a tantárgyaik átoktatása jellemzi. 

Infrastrukturális feltételek 

A BME központilag menedzselt infrastrukturális feltételei kielégítőek. A BME 

12 db 300-600 fős előadó teremmel, 24 db 121-250 fős előadóteremmel és 199 

db 12-120 fős tanteremmel rendelkezik. A termek mindegyike táblával és vetí-

tési felülettel ellátott, a 100 főnél nagyobb termekben fixen szerelt projektor is 

működik. Jó az internetes hálózat. A képzés kihasználja az egyetem irigylésre 

méltó helyzetét. Külön szintet biztosított a szak számára az egyetem, ahol jól 

felszerelt előadótermek és számítástechnika áll az oktatás rendelkezésére. 

Az ország egyik legnagyobb könyvtára a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-

mányi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár: a BME 

OMIKK. A BME OMIKK-ban Gazdaságtudományi Olvasó működik, és a kar 

valamennyi szervezeti egysége tanszéki könyvtárat is működtet. Az Egyetemi 

Tankönyv és Jegyzetbizottság saját kiadót és könyvesboltot is működtet, ahol a 

jegyzeteken kívül szakkönyvek, nyelvkönyvek is beszerezhetők. Minden tárgy-

hoz magas színvonalú tananyagokat és oktatási segédleteket (videofelvételeket, 

ppt-s diasorokat az előadásokról) biztosítanak, melyeket minden évben értékel-

nek a hallgatók.  

Az Egyetem Karrier Irodája segítséget nyújt a hallgatók számára többek közt 

az önéletrajzírásban, a karriertervezésben, valamint az álláskeresésben. A BME 

Copy fénymásoló szalon pedig lehetőséget biztosít a nyomtatásra, fénymáso-

lásra, szkennelésre, laminálásra és spirálozásra. 
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Az információáramlást szolgálja a kari HÖK honlapja, melyre folyamatosan 

információkat töltenek fel a karon történtekről, valamint a különböző pályázati 

lehetőségekről. A hallgatókkal való kapcsolattartást segíti a kari HÖK 

Facebook-oldala is. A Hallgatói Önkormányzat számos rendezvényt szervez, 

melyek főként a közösségépítést és a közösségformálást szolgálják. 

A képzési létszám és kapacitás 

Az intézmény személyi és tárgyi képzési kapacitása jóval túlmutat a jelenlegi 

hallgatói létszámon. Jelenleg országosan is kiemelkedő a BME számvitel (le-

velezős) mesterszakára felvettek létszáma. Az önköltséges levelező képzést te-

kintve ide jelentkeznek a legtöbben első helyen, míg az állami finanszírozott 

képzésnél évek óta többszörös a túljelentkezés. Az elmúlt hat év alatt a képzésre 

felvett hallgatók száma megnégyszereződött, de a 2014/15-ös tanévben felvet-

tek még így is a 150 fős felvételi keretszámnak csak a 63%-át teszik ki.  

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A tudásátadás módjai megfelelőek, a többi, hasonló irányú felsőoktatási intéz-

ményével azonosak. Az önértékelés szerint a képzés alapvető célja a gyakorla-

tias szemlélet elsajátítása. A szakon oktatott 29 tantárgyból azonban mindössze 

6-nál van szeminárium, a többinél csak előadás. Rugalmas, hallgatóbarát az ok-

tatás megszervezése, mivel a hallgatók munkahelyi elfoglaltságától függően 

szabadon választhatnak a pénteki vagy a szombati előadások között.   

A képzés struktúrája jól szolgálja a hatékony ismeretátadást. Az egyéni munka 

elvárt a szak több tárgya esetén, és biztosított az egyéni konzultációs lehetőség 

az oktatók fogadó óráin kívül is. Előtérbe helyezik a kreatív feladatmegoldáso-

kat, növelve a hallgatók problémamegoldó képességét. 

Az egyetem nem indítja a pénzügy és számvitel alapképzési szakot; a számvitel 

mesterszakra különböző alapszakokról érkezhetnek a hallgatók, így a pénzügyi, 

számviteli, adózási ismereteik különböző színvonalúak lehetnek. A mesterszak 

tantárgystruktúráját sikerült úgy kialakítani, hogy az első félévben mindenki 

számára mód nyílik a felzárkózásra, a későbbi mestertárgyak megalapozására. 

A kompetenciafejlesztés eredményessége több szálon is visszacsatolásra kerül, 

amelynek igen fontos része a piaci visszacsatolás.  

A tananyagok és a szakirodalom korszerű, a szakmai törzstárgyak, valamint a 

differenciált szakmai ismeretek tárgyai saját egyetemi-kari jegyzetekkel, tan-

könyvekkel támogatottak.  

Értékelés és ellenőrzés 

A hallgatók kommunikációs készségeinek fejlesztését segítené, ha emelkedne 

a szóbeli számonkérés aránya. A szigorlatok és a záróvizsga kivételével 



számvitel 

mesterképzés 

674 

ugyanis jelenleg a szak valamennyi tárgyánál kizárólag írásbeli a számonkérés. 

A kollokviummal és a gyakorlati jeggyel záró tantárgyak aránya ideális minden 

félévben. Az alapozó és a szakmai törzstárgyak kétharmada kollokviummal zá-

rul. A gyakorlati jegyek aránya a differenciált szakmai ismeretek esetében 50%-

ra, míg a modulok és a választható tárgyak esetében 100%-ra tehető. A csoport-

feladatok kifejezetten a gyakorlati jeggyel záródó tárgyaknál dominálnak. A zárt-

helyi és vizsgadolgozatok jól visszakérik a leadott ismeretanyagot. Minden ok-

tató biztosítja az egyéni konzultációs lehetőséget az oktatott tárgyaik esetén. 

Dicséretesnek és az alapképzéseknél is általánosságban bevezetendőnek tart-

juk, hogy a hallgatóknak számvitelből és pénzügyből is – a bolognai rendszert 

megelőző ötéves képzéshez hasonlóan – szigorlatozniuk kell, amikor is egy 

előre meghirdetett tételsor alapján adnak számot a képzés ismeretanyagának 

átfogó elsajátításáról. Nagyfokú oktatói rugalmasságot jelent, hogy a hallgatók 

a szorgalmi időszakban is szigorlatozhatnak, melynek sikerességét szigorlati 

felkészítő előadások segítik. 

Egyedülálló a szakdolgozati témaválasztásra kidolgozott hallgatói adminisztrá-

ciós rendszer (MAR). Ez az elektronikus rendszer a téma- és konzulens válasz-

tás folyamatától a témakiírás, dolgozatleadás feladatain, a záróvizsgára jelent-

kezésen és beosztáson keresztül a záróvizsga és diplomamunka-védés folyama-

táig, adminisztrálásáig az egész folyamatot átfogja, útmutatókkal segítve a hall-

gatókat, naprakész tájékoztatókkal ellátva a tanárokat a folyamat állásáról.   

A záróvizsgáknál – a szigorlatokhoz hasonlóan – pénzügyi és számviteli tételsor 

(1-1 tétel) alapján, szóbeli vizsga keretében adnak a hallgatók számot a képzés 

ismeretanyagának átfogó ismeretéről, és a diplomamunka is megvédésre kerül. 

A folyamatos hallgatói visszajelzések (órai reakciók, tantárgyszintű megkérde-

zések, OHV) mellett a hallgatók tudásának elmélyülését mérő szigorlatok (és 

szigorlati felkészítők), a diplomamunkák egyéni konzultációi, illetve a záró-

vizsga is visszacsatolást ad az értékelés megfelelő voltáról. Ezek az informá-

ciók (a jellegükből adódóan) közvetlenül eljutnak az érintett oktatókhoz, így az 

oktatástechnikai és számonkérési korrekciók is rövid időn belül megtörténnek. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A számvitel mesterszakot eddig 165 hallgató fejezte be, de közülük mindössze 

49%-nak sikerült diplomát kapnia (81 fő). Ennek valamiféle magyarázatára, az 

okok feltárására nem került sor. Az alapképzésnél gyakran előfordul ilyen 

aránytalanság, ami általában a nyelvvizsga hiányára vezethető vissza. Itt azon-

ban ez nem jöhet szóba, hiszen a felvett hallgatók több mint 90%-a nyelvvizs-

gával rendelkezett. Az elmúlt öt évben mindössze két olyan végzős hallgató 

volt, akinél a nyelvvizsga hiánya akadályozta meg a diplomaszerzését. 

A tehetséggondozást szolgálják a karon a Tudományos Diákköri Konferenciák, 
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a hallgatói „önképzés” (pl. Liska Tibor Szakkollégium) támogatása és termé-

szetesen a tehetséges hallgatók kari tudományos munkákba való bevonása (de-

monstrátorként, ösztöndíjasként) is. Szintén a belső tehetséggondozás részének 

tekinthetőek az évente megrendezésre kerülő kari, országos és nemzetközi eset-

tanulmányi versenyek, illetve az erre való módszertani felkészítés is. Tekintet-

tel azonban arra, hogy levelező képzésről van szó, ahol a hallgatók 90%-a 

munka mellett képzi magát (a képzésre a bekerülés minimális bemeneti köve-

telménye három, szakmában eltöltött gyakorlati év), a hallgatók nehezebben 

vonhatók be a különféle tanulmányi versenyekbe, TDK dolgozat írásába, de-

monstrátori munkába, jelentkezésük a PhD képzésre is minimális. 

A képzés sikerét jelzi, hogy a Magyarországon jelen lévő nagy könyvvizsgáló 

cégek számára komoly referenciát és előnyt jelent, ha egy állásajánlatukra a 

BME-n végzett hallgató jelentkezik. Évente több konkrét állásajánlatra kapnak 

a tanárok információt e cégek vezetőitől és az ott dolgozó végzett hallgatóktól, 

a pályázati felhívásokat közzéteszik a hallgatók levelezési listáján. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak megfelelően beágyazott a kar és az egyetem működési és döntéshozatali 

folyamataiba, ennek megfelelően az érdekérvényesítő képessége is biztosított.  

A szakfelelős magas színvonalon biztosítja a képzés tartalmi és szervezési fo-

lyamatainak rendezettségét, együttműködve a kari vezetéssel. A szakfelelős 

munkáját a szakterületi szakbizottságok támogatják, amelyeknek tagjai az érin-

tett tanszékek vezetői, a kar vezetésének képviseletében a dékán vagy az okta-

tási dékánhelyettes, valamint a hallgatók képviselői. Valamennyi szakmai, sze-

mélyi és fontos hallgatói probléma esetében a dékán kikéri az illetékes kari 

szakbizottság és a Hallgatói Önkormányzat véleményét. A Kari Tanács dönt a 

tantervmódosításról, esetleges specializációkról, a szükséges erőforrások elosz-

tásáról, és értékeli a szakon folyó oktatás tapasztalatait. Ezen témák előkészí-

tése a szakfelelős, a szakbizottságok, a kari Oktatási Bizottság feladata. A szám-

vitel mesterszak folyamatainak monitorozása, fejlesztése az Üzleti Tudományok 

Intézet Részidős és Továbbképzési Központ feladata, annak vezetői, bizottsá-

gai és a Hallgatói Iroda menedzserei végeznek aktív ez irányú tevékenységet. 

A hallgatókat érintő szabályzatok a törvényi előírások figyelembe vételével, az 

intézményi sajátosságoknak megfelelően kerültek kidolgozásra. A hallgatók 

többsége nem ismeri a szabályzatokban foglaltakat (kivételt képez ez alól a Ta-

nulmányi és Vizsga Szabályzat, valamint a Térítési és Juttatási Szabályzat), így 

általában a Hallgatói Önkormányzathoz fordulnak a felmerülő kérdéseikkel.  

A Hallgatói Önkormányzat komoly szerepet vállal az intézmény működésében 

és a döntéshozatalban. A törvényi előírásnál magasabb létszámmal (szavazati 
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jogú tagok egyharmada) vannak jelen a kar legfőbb döntéshozó szervében, a Kari 

Tanácsban. A kapcsolat a kar vezetése és a Hallgatói Önkormányzat kari vezetése 

között kiváló, mindkét fél érdekelt és motivált abban, hogy a hallgatók igényeit 

és véleményeit figyelembe vegyék. A hallgatói beszélgetésen pozitívumként emel-

ték ki a résztvevők, hogy oktatóik rendkívül hallgatóbarátok és segítőkészek. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A szakot gondozó kar tevékenységének minden elemét TQM szemléletű veze-

tési módszerekkel irányítja. Minőségbiztosítási rendszerük irányítása és mű-

ködtetése a Kari Minőségfejlesztési Bizottság feladata. E bizottság a TQM ve-

zetési filozófia elveinek megfelelően – a kar és a szervezeti egységek vezetői-

nek minőség iránt érzett felelősségét is hangsúlyozva – a Dékáni Tanács tagja-

iból áll. A Kari Minőségfejlesztési Bizottság ezt a tevékenységét a Kari Tanács 

állandó, munka- és szakbizottságainak folyamatos bevonásával látja el.  

A szakon kizárólag a legkiválóbb oktatók vehetnek részt a képzési folyamatban. 

Ennek monitorozására az Oktatás Hallgatói Véleményezésnek (OHV) rendszere 

a legalkalmasabb, amely a tanóra színvonala, a számonkérések rendszere és a 

kiadott segédanyagok minőségével kapcsolatos elemeket vizsgálja. Csak az az 

oktató vehet részt a képzésben, aki folyamatosan 3,5 feletti minősítési mutatóval 

rendelkezik. Egyedülálló, hogy az OHV adatok pénzügyileg is visszacsatolásra 

kerülnek, hiszen az egyes szervezeti egységek kari költségvetési támogatási al-

goritmusa tartalmazza ezeket az eredményeket is: ha valamelyik tanszék magas 

minősítést kap a hallgatóktól, akkor ez többlet-finanszírozásban ölt testet.  

A Diplomás Pályakövető rendszert, a végzett hallgatók visszacsatolási rendsze-

rét az egyetem Diákközpontja működteti. A felmérések fontosabb tapasztalatait 

a kar vezetői rendszeresen áttekintik, és a szakok tantervei és a tananyagok fej-

lesztésében figyelembe veszik.   

A hallgatói pályaértékelést és pályakövetést részben már az is meghatározza, 

hogy 3 év szakmában eltöltött gyakorlat a minimális bemeneti követelmény a 

képzésre. Ezzel összefüggő tapasztalatuk, hogy a hallgatók 90%-a aktívan dol-

gozik. A képzésben részt vett hallgatókkal több fórumon rendszeres kapcsolatot 

tartanak, így igen nagyszámú visszajelzéshez jutnak, ami alapján az látszik, 

hogy a képzés elvégzése nagymértékben támogatja a hallgatók előrelépését. 

Tapasztalatuk szerint az évfolyamonként szervezett levelezési lista jó kapcso-

lati rendszer, sok hallgató a képzés elvégzése után is folyamatosan tartja egy-

mással és a BME-vel is a kapcsolatot. 

2007-ben, a szak indításakor, a MAB a támogató határozatban kritikaként fo-

galmazta meg, hogy „nem szerencsés, hogy az adózás I. a 2., az adózás II. a 4. 

félévben szerepel; ugyanez a helyzet a vezetői számvitel I. és II. tantárgyaknál 

is. A képzés célja így is megvalósítható, de oktatásmódszertani szempontból 
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megfontolandó a két féléves tárgyak egymást követő félévekben történő okta-

tása.” Ebben a tekintetben a tantervben nem történt változás. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A szakon végzett hallgatók biztos és alapos nemzetközi számviteli, adózási és 

könyvvizsgálati ismeretekkel rendelkeznek, köszönhetően a szakot gondozó 

tanszék magas színvonalú oktatói és kutatói teljesítményének, szakmai kompe-

tenciájának, publikációs aktivitásának, ideális korösszetételének, közösségi és 

tudományos műhelyének, a kari és az egyetemi vezetés támogatásának. 

A C-SWOT elemzésben felsorolt korlátok több hazai felsőoktatási intézmény üz-

leti képzéseinek önértékeléseihez hasonlóak, pl. a törvényi szabályozás változá-

saiból eredeztethető kiszámíthatatlanság, valamint a finanszírozás kérdésköre.  

A kar az egyetemen belül törekszik a működőképesség biztosítására a képzés, a 

kutatás és a kapcsolódó külső finanszírozási források (projektek) bevonásával. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Szükséges a mintatantervben szereplő féléves kreditszámok kiegyenlítése 

a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

2. Felhívjuk a figyelmet, hogy a teljes munkaidejű oktatók 1/3-ának az okta-

tói terhelése éppen a kritikus határnál tart (18-ból 6-nak van 25 fölötti kre-

ditje). 

3. Bővíteni javasoljuk a kiscsoportos foglalkozások, a gyakorlati jeggyel zá-

ruló tárgyak és a szóbeli vizsgáztatások számát. 

4. A tantárgyak elnevezéséből nem derül ki egyértelműen, hogy alap- vagy 

mesterszakos tárgyról van-e szó. Javasolt a differenciált szakmai ismere-

tek tárgyneveinek jobb megfeleltetése a szak KKK-jában megnevezett is-

meretekhez. 

5. A jövőben biztosítani kellene az idegen nyelvű képzés lehetőségét. Az ide-

gen nyelvű képzést akkreditáltassák a MAB-bal. 
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Debreceni Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

számvitel 

mesterképzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2008/5/VIII/4/12. 

2016/1/VII/5/29. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

Teljes idejű és részidejű (levelező) képzést folytatnak magyar nyelven. 

A képzés tartalma, felépítése a KKK-nak megfelelő. Az ismeretkörök illesz-

kednek a KKK-ban meghatározott, kialakítandó kompetenciákhoz. Az egyes 

tantárgyakat – két esettől eltekintve – fele előadás - fele gyakorlat struktúrában 

oktatják, a számonkéréseket tekintve a kollokviumok és gyakorlati jegyek ará-

nya erősen a kollokviumok irányába tolódik (14 kollokvium vs. 7 gyakorlati 

jegy). A tananyagok korszerűek, rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek. A kép-

zés mind formailag, mind tartalmilag eleget tesz a számvitel mesterszakkal 

szemben támasztott követelményeknek. 

A képzésben használt tananyagok, oktatási segédletek naprakészek, színvonalasak. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Bács Zoltán habilitált egyetemi docens, 21 éves oktatási tapasz-

talattal, 16 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik. Az MTMT-ben fellelhető 

adatok alapján összesen 5 folyóiratcikke jelent meg, ebből egy idegen nyelven. 

Tudományos közleményeinek száma 48, Hirsch indexe 2, független hivatkozá-

sainak száma 9. A szak oktatói gárdája a követelményeknek eleget tesz. A kép-

zés tantárgyainak száma 21 (a szabadon választható tárgyak nélkül), a képzés-

ben 23 oktató vesz részt, közülük 16 tantárgyfelelős. Tudományos fokozata min-

den oktatónak van. Az AT/AE/V arány 19/4/0, ami megfelel az elvárásoknak. 

A heti óraterhelés sok oktató esetén meghaladja a 12-t, néhány esetben a 16-ot 

is, ami meglehetősen nagy szám, különösen annak tükrében, hogy az akadémiai 
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előmenetel szempontjából kifejezetten jelentős tudományos teljesítményt vár-

nak el az oktatóktól a doktori iskolában.  

Tudományos háttér 

A képzéshez kapcsolódó kutatási műhely motorja a doktori iskola. Az oktatói 

állomány fiatal, dinamikus és a doktori iskola által meghatározott magas köve-

telmények teljesítése szempontjából motivált. Az egyes szakok mögött álló in-

tézetek kutatási szinergiáját nem lehet felfedezni, leszámítva a módszertani, 

statisztikai területet. E terület képviselői szívesen dolgoznak együtt a gazdál-

kodástudományi műhelyek bármelyikével, és az általuk elért eredmény nem-

zetközi szinten is elismerésre méltó. 

Az oktatók többsége az általa oktatott tárgyaknak megfelelő kutatási tevékeny-

séget végez, bár vitathatatlanul van a kutatási munkának némi agrárjellege. 

A mesterképzéseknek egyik alapvető célja, hogy felkészítsenek a PhD kép-

zésbe történő felvételre és tudományos munkák végzésére. E tekintetben a sza-

kot gondozó Számviteli és Pénzügyi Intézet korrekt módon jár el, hiszen a tan-

székeken folyó kutatásokba bevonják a mesterszakos hallgatókat, akik így ké-

pet kapnak a tudományos munka sajátosságairól.  

Infrastrukturális feltételek 

A szakon folyó képzés általános infrastrukturális feltételei kiválóak. Mind az 

oktatók, kutatók, mind a hallgatók elhelyezése a hazai színvonalat tükrözi. A 

kampuson néhány új és jó néhány régebbi épületben folyik a képzés. Az épüle-

tek és az előadótermek jó színvonalon karbantartottak vagy újak. A kari integ-

ráció csak a közgazdasági könyvtár szempontjából okozott gondot. A gazdál-

kodástudományi kötetekkel való ellátottság megfelelő, az utóbbi években a 

friss irodalom beszerzése pénzügyi nehézségekbe ütközik. A könyvtári állo-

mány kiegészül az elektronikus hozzáférésű szakirodalommal és tananyagok-

kal. Az általános és speciális adatbázisok a könyvtári laboratóriumokból vagy 

otthoni gépekről is elérhetők.  

A képzési létszám és kapacitás 

A vizsgált időszakban a teljes idejű képzés felvételi keretszáma évente maxi-

málisan 80 fő, a felvettek száma összesen 187 fő (41, 39, 34, 41, 32). A levelező 

képzés keretszáma évente maximálisan 93 fő, a felvettek száma 111 (25, 7, 28, 

28, 23). Valójában csak intézményi döntés kérdése, hogy meddig éri meg a 

részidős képzés folytatása. A csökkenő hallgatói létszámhoz képest a kapacitá-

sok mára túlméretezettek. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A képzés során a tudásátadás struktúrája, módja megfelelő, a hazai gyakorlattal 
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teljes mértékben harmonizál. Az előadás-gyakorlat arány az érintett 

diszciplinák területén még épp elfogadható. Az órai foglalkozások mellett több 

szakmai tantárgy esetében elektronikus tananyagok is biztosítják a feldolgo-

zásra kijelölt tananyag hatékony feldolgozását. A csoportos és egyéni feladatok 

aránya elfogadható. Az oktatók beszámolói alapján kifejezetten törekednek 

arra, hogy az új tudományos eredmények bekerüljenek a tantárgyak oktatásába. 

Mindezek alapján a képzés a számviteli szakma elvárásainak megfelelő kom-

petenciákat közvetít a hallgatók felé. 

Értékelés és ellenőrzés 

A képzésben megjelenő 21 tantárgyból 14 zárul kollokviummal, 7 pedig gya-

korlati jeggyel. Mesterszakon ez némileg eltúlzott arány a vizsgával záruló tár-

gyak javára. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy több esetben a vizsgára bo-

csátás feltételeként gyakorlati jellegű számonkérések is megjelennek.  

A szakdolgozati témaválasztások jók, a munkák kidolgozottak. Vállalkozások 

gazdasági és pénzügyi elemzése témával a szakdolgozatok 20%-a foglalkozik, 

vállalatfinanszírozással 16%, számviteli rendszerek értékelésével 14%, nemzet-

közi számvitellel 14%, de megjelenik a szakdolgozat témák között 8%-os súly-

lyal a vállalatértékelés is. A szakdolgozatok bírálatai alaposak, valóban szak-

maiságot tükrözőek. A záróvizsga során a hallgatók szakmai műhely keretében 

adhatnak számot tudásukról. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A vizsgált időszakban a teljes idejű képzésben 96 diplomát adtak ki (-, -, 31, 36, 

29), a levelező képzésben 56 hallgató kapott diplomát (-, 8, 13, 19, 16). Nyelv-

vizsgahiány miatt mindössze 2 hallgató nem kapott diplomát közvetlenül a záró-

vizsga után, ami leginkább annak köszönhető, hogy a pénzügy és számvitel alap-

szak olyan nyelvismeretet követel, ami elegendő a mesterszak elvégzéséhez is.  

A mesterszak egyik alapfeladata, hogy felkészítse a hallgatókat a doktori kép-

zésre való továbblépésre. E tekintetben az intézmény jól láthatóan törekszik 

arra, hogy a tehetséges hallgatóknak valóban legyen esélyük erre. A kar és a 

képzés hallgatói komoly energiákat fektetnek a tudományos diákköri munkába 

is. Az elmúlt 7 évben 9 kari TDK-át szerveztek. Kiválóak a karnak az OTDK-

n elért eredményei.  

A mesterszakon végzett hallgatók jelentős része könnyedén el tud helyezkedni. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A számvitel mesterszak a Gazdaságtudományi Kar gondozásában van, az okta-

tott tárgyak szinte mindegyike a karhoz kapcsolódik. A szak menedzselése a 
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Számviteli és Pénzügyi Intézet koordinálásban történik a szakfelelős és a szak-

referens irányításával. A szak felelőse egyben az egyetem kancellárja, az intézet 

igazgatója és az egyik tanszék vezetője, így értelemszerűen a szak magas szin-

ten képviselve van mind a kari, mind az egyetemi döntéshozatalban. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A Debreceni Egyetem karokra lebontott minőségbiztosítási rendszert működ-

tet. Az egyetem minőségbiztosítási rendszerének 2014-2015. évi fejlesztési irá-

nyairól szóló dokumentuma leírja és megerősíti a kari szintű Minőségügyi Bi-

zottságok feladatait. A bizottság a beiskolázással, a tantárgyak meghirdetésé-

vel, a hallgatói értékelésekkel, az oktatók folyamatos értékelésével, az informá-

ciós folyamatokkal, a szabályzatokkal kiemelten foglalkozik. A visszajelzések 

kiértékelése és feldolgozása tanszékenként, illetve oktatónként is változhat.  

Kimondott cél, hogy kizárólag fokozattal rendelkező kollégák kerülhessenek 

be a kar oktatói állományába, ennek megfelelően ezt mint bemeneti kritériumot 

alkalmazza a kar a jövőben. 

Az oktatók értékelése mind a szak vezetője részéről, mind a hallgatóság részé-

ről periodikusan megtörténik. A hallgatói visszajelzések papír alapon kerülnek 

feldolgozásra, az online kidolgozás indokolt. Sajnálatos, hogy a hallgatói mi-

nősítések eredményeként megszületett döntések nincsenek megfelelően vissza-

csatolva a hallgatók felé. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT analízis nem szakspecifikus információkat tartalmaz, hanem álta-

lános, az intézmény szakjaira vonatkozik. Természetesen vannak az elemzés-

ben releváns felvetések, de azok nem kifejezetten a számvitel mesterszakra vo-

natkoznak. A veszélyek között említett tételek is lényegében bármely felsőok-

tatási intézmény anyagában lehetnének: a hallgatói létszám csökkenése (demo-

gráfiai okok miatt); a szakmai utánpótlás problémái; a pénzügyi stabilitás és a 

megfelelő szintű állami támogatás hiánya az oktatásban és kutatásban; alacsony 

bérek az oktatás-kutatásban dolgozók valamennyi szintjén stb.  

A felsőoktatás finanszírozásának jelenlegi rendszere, mint korlátozó tényező, 

nehezen fogadható el, hiszen – ahogy az önértékelésből is kiderül – lényegében 

minden hallgató államilag finanszírozott. A helyzet vitathatatlanul bizonytalan, 

így a változásra való felkészülés jegyében inkább a veszélyek között említhető, 

semmint a külső korlátozó tényezőknél. 

A veszélyekre vagy gyengeségre történő reakciót, tervet nem mutattak be. 
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Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. A kutatóegyetemi besorolás követelményeivel összhangban stratégiát és 

intézkedési tervet kell kidolgozni a nemzetközi kutatási és publikációs 

tevékenység erősítésére. Javasolt az agrártémákon túlmenően a képzéshez 

illő kutatások és publikációk számának növelése. 

2. Érdemes elgondolkodni azon, hogy milyen lépéseket lehet megtenni annak 

érdekében, hogy a részidejű képzésben a hallgatók száma emelkedjen. 

3. Indokolt a lemorzsolódás csökkentése érdekében intézkedési tervet ké-

szíteni. 

4. Javasolt a hallgatói visszajelzések online kidolgozása, a hallgatói minősí-

tések eredményeként megszületett döntések visszacsatolása. 

5. Ajánlott az új kar egységes arculatának megteremtése, logóval és egyéb 

arculati elemekkel magyarul és angolul egyaránt. Ez valószínűleg hozzá-

járulna az ismertségi szint javulásához a régión túl is, és növelhetné a hall-

gatói érdeklődést. 
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Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

számvitel 

mesterképzési szak 

ellenőrzés és könyvvizsgálat, 

vezetői számvitel  

specializációk 

 

szakindítási MAB határozat: 

2007/8/XII/3/65.  

2016/1/VII/5/30. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT)  

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A számvitel mesterszakon a Miskolci Egyetem teljes idejű nappali és részidejű, le-

velező képzést folytat magyar nyelven. A tanterv megfelel a képzési és a kimeneti 

követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek. Az mesterképzésben 

szükséges és elvárt ismeretek mellett az intézményi sajátosságok is megjelennek 

a tantervben, új, más ismeretek is gazdagítják azt. Ez elsősorban az alapozó is-

meretek, a szakmai törzsanyag keretében kialakított kötelezően választható, il-

letve a specializációkhoz szabadon választható tantárgyakra igaz. A sokszínűsé-

get a választható tárgyak átgondolt kínálata adja, amely a szűken vett szakmai 

ismeretek mellett segíti a vállalkozások helyzetének és gazdasági környezetének 

az elemzését, valamint kiegészíti a vállalkozás irányításához, vezetéséhez szük-

séges ismereteket (pl. a matematikai statisztikai elemzés; a befektetési alapkeze-

lés; a döntéselőkészítés, üzleti előrejelzés; az üzleti információgazdálkodás).  

A tanterv szervesen épül az alapképzés tantervére, mintegy annak folytatása. A 

tantárgyak elhelyezkedése a tantervi hálón időben és térben is megfelelő. Az 

egyes tárgyak egymásra épülése logikus. Az elméleti és gyakorlati órák aránya 

megfelel az adott tantárgyak jellegének, és hozzájárul az ott megkívánt kompe-

tenciák elsajátíttatásához. A tanterv szerkezete arányos, a kimenetet tekintve 

összekapcsolódó, szükséges, korszerű ismereteket tartalmaz, és megfelel a szak 

azon képzési céljának, hogy a mesterdiploma megszerzését követően a hallga-

tók folytathassák tanulmányaikat a PhD képzésben, illetve különböző szakmai 

területeken – okleveles könyvvizsgálói, adótanácsadói, adószakértői szakképe-

sítéseket szerezzenek –, ugyanakkor megfelel a gyorsan változó napi igények-

nek is, lehetővé téve az azonnali munkába állást. 
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Személyi feltételek 

A személyi feltételek kifejezetten jók a szakon. Az oktatást megfelelően képzett 

szakemberek végzik. Az oktatási terhelések azonban – összehasonlítva a többi 

felsőoktatási intézménnyel – viszonylag magasak. A szakfelelős, egyben az el-

lenőrzés és könyvvizsgálat specializáció felelőse, Pál Tibor okleveles közgaz-

dász. Mind a tudományos, mind pedig az egyéb szakmai és közéleti tevékeny-

sége – könyvvizsgálói kamarai tisztsége, számviteli bizottsági tagságai, egyéb 

országos bizottsági tagságai – a számvitelhez, annak szabályozásához, irányítá-

sához és az oktatáshoz kötődik. 30 éve oktat az egyetemen, közel két évtizede 

vezető beosztásban. A vezetői számvitel specializáció felelőse, Bozsik Sándor 

is okleveles közgazdász. Több tantárgy felelőse, heti átlagos óraterhelése 16.  

A tantervben 31 tantárgy van, ebből 21 felvétele kötelező; a képzésben 27 ok-

tató vesz részt, közülük 15-en tantárgyfelelősök. A szakon oktató oktatók 70%-

a vezető oktató, 56%-uk tantárgyfelelős. A vezető oktatók felének 12 fölötti a 

heti átlagos óraterhelése. A tanársegédek felének a terhelése szintén 12 óra he-

tente vagy még annál is több, a másik felének 8,7 órát meghaladó a terhelése. 

A tantárgyfelelősök 75%-a 12 vagy magasabb óraterhelés mellett dolgozik, 

mintegy 50%-uk pedig 30-35 kredit felelőse (26 AT oktatóból 7 tantárgyfelelős 

intézményi kreditterhelése magasabb 25-nél, ez a MAB bírálati szempontjai 

szerint nem kifogásolható, nem éri el az 1/3-os arányt.) A 15 tantárgyfelelős 

1/3-ánál a magas kreditszámhoz magas óraterhelés kapcsolódik. A magas óra- 

és kreditterhelés – a szakfelelős szóbeli tájékoztatása szerint – átmeneti. Ha a 

PhD-képzésekben résztvevő fiatal munkatársak megszerzik a PhD fokozatot, 

akkor a terhelés és a tantárgyfelelősség is megoszlik majd.  

A 27 oktató 74%-a minősített, és arányuk évről évre emelkedik. A teljes oktatói 

állomány 75%-ának közgazdasági végzettsége van, ezen belül 10% alatt van 

azoknak a száma, akik másoddiplomaként szerezték meg a közgazdasági vég-

zettségüket. 

A szakon oktató 27 főből 26 fő főállású. Az átlagéletkor 44 év, a vezető okta-

tóké 47 év, de az oktatók 52%-a 40 éves vagy annál fiatalabb, ebből csak 11% 

a 30 év alatti. 

A kötelező tárgyak – beleértve a specializáció tárgyait is – ¾-ét a szakot gondozó 

Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet gondozza. A vezető okta-

tók szakmai tapasztalata közel két évtizedes. Az intézet oktatói folyamatosan 

vesznek részt szakmai továbbképzéseken hallgatóként és előadóként is. Egymás 

után szerzik meg az okleveles könyvvizsgálói és adószakértői képesítést, és 

vesznek részt ezen képzések szakkönyveinek megírásában és összeállításában. 

Az oktatói kör alkalmanként jelentősen bővül az intézet szakmai kapcsolatrend-

szeréből fakadóan (Könyvvizsgálói Kamara, NAV, Állami Számvevőszék, 
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Központi Statisztikai Hivatal, nemzetközi könyvvizsgáló cégek, bankok, bizto-

sítóintézetek). A meghívott vendégelőadók a tananyag és az oktatás fejleszté-

sében is részt vesznek. 

Tudományos háttér 

A kar intézetei és intézeti tanszékei három kutatási központban, 13 műhelyben 

folytatnak kutatási tevékenységet. Fokozott figyelmet szentelnek a befogadó 

régió szempontjából stratégiai fontosságú témáknak. Nemzetközi kutatások te-

rén elsősorban a kelet-közép európai régió kutatásaiba kapcsolódtak be ered-

ményesen. E kereteken belül a szakot gondozó intézet a szak tantárgyi struktú-

rájához is igazodva elsősorban a vállalkozások finanszírozási környezetével, a 

vállalati számviteli információs rendszerek elméleti és gyakorlati kérdéseivel, 

a gazdasági és társadalmi környezetből származó információszerzés és feldol-

gozás témájával foglalkozik. A kutatásokba bevonják a hallgatókat is. 

Az intézeti kutatásokban résztvevő oktatók több mint húsz könyv, jelentős 

számú szakcikk, jegyzet és példatár megírásában vettek részt. Az intézet mun-

katársai a doktori képzésben is aktívak, tudományos és szakmai kapcsolatokat 

tartanak fent a partneregyetemekkel és más intézményekkel, könyvvizsgáló tár-

saságokkal, szakmai szervezetekkel. 

Infrastrukturális feltételek 

A tantermi ellátottság a folyó felújítások ellenére is megfelelő. Az előadóter-

mek oktatástechnikai eszközökkel felszereltek. A kisebb termeket igény szerint 

látják el oktatástechnikai eszközökkel. A számítástechnikai laboratóriumok 54 

munkaállomással rendelkeznek. Különféle számviteli, statisztikai, könyvvizs-

gálói szoftverrel felszereltek. A két SAP labor 30, illetve 27 főt tud egyszerre 

kiszolgálni (a MAB látogatás idején még felújítás alatt álltak). A taniroda szá-

mítógépein elérhetők a különféle szakmai szoftverek és a számviteli, adózási 

online folyóiratok. 

A központi könyvtár 400 férőhelyes. Emellett 2013 óta kari könyvtár is műkö-

dik, ami 6 intézeti könyvtár összevonásával alakult. Ez pozitív, de ma, a számí-

tógépes nyilvántartás, rendelés stb. korában kérdéses, hogy racionális-e külön 

kari, a központi könyvtárhoz képest kissé szegényesnek tűnő könyvtár fenntar-

tása, ami – az elhúzódó felújítás miatt – valójában nem is működik, egyelőre az 

állomány több helyen érhető el. A központi könyvtáron keresztül elérhetőek 

nemzetközi adatbázisok, de ezek hallgatói felhasználása még korlátozott. 

Az oktatók munkafeltételei az átmenetileg zajló felújítás ellenére is jók. 

A képzési létszám és kapacitás 

A teljes idejű képzés éves tervezett felvételi keretszáma 2009/10-2013/14 kö-

zött 21-ről 30-ra emelkedett, a felvettek száma (25, 22, 19, 19, 8) 93 volt; a 

részidejű, levelező képzés éves tervezett felvételi keretszáma ugyanebben az 
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időszakban 28-ról 39-re emelkedett, a felvettek száma pedig (22, 20, 15, 13, 7) 

77 volt. A tendencia egyértelműen csökkenő. A keresztféléves indítást a teljes 

idejű képzésre jelentkezők részesítették előnyben, az őszi félévben történő in-

dítást pedig a levelező képzésre jelentkezők. 

A 2014/15-ös tanévben mintegy 80 hallgató tanult a szakon. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az előadások, szemináriumok, gyakorlatok aránya a tantárgyak belső arányai-

nak, a KKK és a MAB elvárásainak megfelel. Az elméleti és gyakorlati képzés 

mellett a szak jellegéből adódóan magas az egyéni hallgatói munka aránya. A 

szak tárgyait érintő folyamatos változások állandó tananyagfejlesztést igényel-

nek az oktatóktól. A mesterképzés erőteljesebben támaszkodik külső szakértők 

részvételére az oktatásban. A vállalati példák esettanulmányokkénti feldolgo-

zása a mesterképzésben nagyobb hangsúlyt kap. A folyamatos tananyagfejlesz-

tés és esettanulmányok készítése módszertanilag nagy segítséget nyújt a hall-

gatók egyéni munkájához és problémamegoldó készségének fejlesztéséhez. A 

kompetenciák fejlesztésében nagy szerepe van az egyes tantárgyakon belül az 

egyéni és csoportos munkának, valamint a tanirodában zajló kiscsoportos fog-

lalkozásoknak (számviteli, adózási esettanulmányok feldolgozása, szituációs 

gyakorlatok, adatbázisok használata).  

A hallgatók bevonása a kutatásokba nagyban elősegíti az egyéni és csoportos 

munkavégzés megismerését. Üzleti szimulációs játék keretén belül tesztelik a 

hallgatók egyes tantárgyakban külön-külön megszerzett tudásának összefüggő 

ismeretkénti alkalmazását. Egy-egy speciális téma elmélyítését meghívott 

külső szakemberek előadásai segítik.  

A hallgatók szerint nem jellemző az idegen nyelvű szakirodalom olvasásának 

elvárása. 

Értékelés és ellenőrzés 

A képzési célhoz igazodó tartalmi követelményeket a tantárgyi programok, az 

ellenőrzés formáit és az értékelés rendjét a tanterv határozza meg, amely elő-

írásokat az Egyetemi és a Kari Hallgatói Követelményrendszer is tartalmazza. 

Az egyenletes hallgatói terhelés biztosítása érdekében a félévközi számonkéré-

sek (zárthelyik, egyéni és csoportos beadandók, prezentációk) számát a tantár-

gyi programok tartalmazzák. Időbeli ütemezésük a Kari Hallgatói Önkormányzat 

egyetértésével történik. A vizsgák időpontjainak kiírása kari szinten az egyes in-

tézetek és a hallgatói önkormányzat javaslatainak figyelembevételével történik. 

A diplomadolgozat elkészítésének tartalmi és formai követelményeit kari sza-

bályzat írja elő. Intézeti tanszékenként 15-20 témát írnak ki. Egyéni témavá-
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lasztás a konzulensként felkért oktató hozzájárulásával lehetséges. A szakdol-

gozati témák igen változatosak. A nappali tagozatos hallgatók legnépszerűbb 

tématerülete a controlling és a számviteli ellenőrzés, a levelező tagozatos hall-

gatók témaválasztását a munkahely motiválja inkább. A diplomadolgozattal 

szemben elvárás, hogy a szakirodalmat a hallgató önállóan dolgozza fel és ér-

tékelje, a tananyag nem kötelező irodalom. A dolgozat elkészítésének folyama-

tát a konzulensek felügyelik. Minden hallgatónak van külső és belső konzulense. 

A dolgozat benyújtására csak a belső konzulens jóváhagyásával kerülhet sor. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A szak létszámadatai az országos helyzetnek megfelelően alakultak. A 

2009/10-es tanévtől kezdődően a felvettek száma fokozatosan csökkent mind a 

nappali, mind pedig a levelező tagozaton. A 2014/15. tanévben 10 főt vettek fel 

a nappali, 14 főt a levelező tagozatra. 

A nappali tagozaton kiadott diplomák száma (0, 3, 1, 30, 20) 54, a levelező 

tagozaton pedig (0, 14, 5, 10, 7) 36. A 2011/12-es tanévtől kezdődően a felvet-

tek 100%-a rendelkezik nyelvvizsgával. 

A karon és a szakon a hallgatók felkészítése az önálló munkára és továbbkép-

zésre tudatosan és szervezetten folyik. Az önálló kutatáshoz szükséges ismere-

tek átadása a kutatásmódszertan tárgy keretében történik. Ösztönzik, 

mentorálják a TDK munkát: a karon évente átlagosan 60 dolgozat születik, 30-

59 dolgozat kerül OTDK-ra és 9-25 pályamű nyert díjat. Bevonják a hallgatókat 

kutatóközpontok, műhelyek, intézetek kutatásaiba. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szak gazdája az Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. A 

szak felelőse a Számviteli Intézeti Tanszék tanszékvezető egyetemi docense. A 

szak menedzselésében intézményi és kari közreműködők is részt vesznek: a 

szakreferens egyetemi docens kapcsolatot tart az oktatókkal, hallgatókkal és az 

intézményi szervezetekkel, tájékoztat és karban tartja a szak dokumentációját; 

az oktatási adminisztrációt 1 fő igazgatási ügyintéző végzi; a szakmai gyakor-

latért felelős intézeti megbízott egyetemi docens; a tehetséggondozásért felelős 

tanársegéd. A felvételi eljárásban, a tanulmányok elindításának és adminisztrá-

ciójában a dékáni hivatal munkatársai is részt vesznek. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A MAB korábbi intézményi akkreditációs jelentésében tett javaslatára reagálva 

a kar a lemorzsolódás csökkentésére UNIDUO Projekt keretében háromszintű 

modellt dolgozott ki annak érdekében, hogy feltárja, melyik veszélyességi zó-

nában milyen eszközökkel támogassa a lemaradó hallgatókat, illetve motiválja 
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őket a felzárkóztatásra, különösen matematikából és informatikából. A beisko-

lázási tevékenység megerősítésére az UNIDUO Projekt keretein belül a kar új 

arculatot dolgozott ki, és számos intézkedést hozott: megjelenés a médiában, 

beiskolázási tájékoztatók, szóróanyagok, kari és intézeti honlapokon bővebb 

tájékoztató információk megjelenése az oktatásról, diákéletről, nyílt napok. 

Az oktatók elégedettség mérésére az intézményi önértékelési ciklusoknak meg-

felelően 2009-ben és 2013-ban került sor. A kari oktatói/munkatársi elégedett-

ségi vizsgálat megtekintett eredményei érzékelhető romlást jeleznek 2009 és 

2013 között. Különösen a teljesítmény elismerésénél, a karon belüli kommuni-

kációnál, a megtartóképességnél, a munkafeltételeknél negatív a kép. Nagy a 

különbség a munkatársi és a hallgatói elégedettségi vizsgálatok sugallta hely-

zetkép között. Ez azt jelezheti, hogy az oktatók közötti belső gondok kevésbé 

sugároznak ki a hallgatókkal való foglalkozásra. 

A szakmai tartalommal való hallgatói elégedettséget a kurzusértékelés, az ok-

tatói munka hallgatói véleményezésének központi eszköze méri. Az oktatók 

hallgatói értékelésénél a számvitel szak tantárgyainak globális indexe 4,2 az öt-

fokozatú skálán, 6 kötelező tantárgy oktatása színvonalának mutatója 3,8, a tár-

gyak előadójának mutatója 4,2. 

A Kari Tanács intézkedései során racionalizálták a szak tantárgyi struktúráját, 

bővítették a kritikus tárgyak óraszámát, a vizsganapok előtt konzultációs lehe-

tőséget biztosítanak a kritikus tárgyakból (stratégiai menedzsment, SAP erőfor-

rás adminisztráció, kvantitatív statisztikai módszerek, haladó vállalati pénz-

ügyek). Tantárgyanként csoportokba összevonva értékelik a törzs-, illetve a 

szakmai törzstárgyakat és a választható tárgyakat. A folyamatos fejlesztések-

nek, a változások nyomon követésének tudható be, hogy a hallgatók a tananya-

gokat korszerűnek, aktuálisnak ítélték. 

A motivációs és pályakövetési vizsgálatok felmérései intézményi szinten tör-

ténnek, szakspecifikus adatok nem álltak rendelkezésre. A munkaerőpiaci visz-

szajelzések (felmérések) igazolják a kar és az intézet erőfeszítéseit az ismeretek 

gyakorlati alkalmazhatósága és a nyelvtudás erősítése területén. Az eredmé-

nyek nagy szórása azonban további erőfeszítéseket kíván az intézménytől. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A képzés nagyon erős, markáns intézményi sajátosságokkal is rendelkezik. Le-

hetőséget ad mind a munkahelyi beválásra és a gyors beilleszkedésre, mind pe-

dig a továbbtanulásra. A szak vezetése reálisan látja a szak helyzetét. Az önér-

tékelés és a C-SWOT elemzés is ezt mutatja. 

A szak főbb erősségei a kiválóan felépített tanterv, a törzstárgyak és a szakmai 

törzstárgyak tartalma, korszerűsége, ezek jegyzetekkel, oktatási segédletekkel, 
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tankönyvekkel való folyamatos támogatása; a magas szintű szakmai ismeretek-

kel és vállalati gyakorlattal rendelkező oktatók; a gyakorlatorientált képzés, a 

hallgatók felkészítése a vállalkozások működésének, folyamatainak megisme-

résére (üzleti szimulációs programok, esettanulmány versenyek, szakmai gya-

korlati helyek); szoros szakmai együttműködés intézményekkel, cégekkel (ban-

kok, adóhivatalok, könyvvizsgáló cégek). 

A szak főbb gyengeségei: a szakon belül a specializációválasztás korlátozottsága; 

az oktatói túlterheltség rontja a kutatási hatékonyságot; a nyelvi, jogi, informati-

kai ismeretek területén a hallgatói elvárások meghaladják az egyetem, illetve a 

kar lehetőségeit; a szakmai gyakorlati helyek biztosítása; a szakdolgozatok mi-

nőségének romlása, összhangban a felvételi pontszámok illetve a hallgatók mo-

tivációjának csökkenésével, a kutatói pálya iránti érdeklődésük csökkenése. 

A szak lehetőségei: a munkaerőpiacon nagy a kereslet a szakon végzettek, jól 

képzettek iránt; szakmai kapcsolatok bővítése más intézményekkel, az állam-

háztartási és vállalkozói szféra szereplőivel, multinacionális vállalatokkal; vál-

lalati szakemberek további bevonása az oktatásba; a vállalati igényeknek job-

ban megfelelő oktatási struktúra és tananyag fejlesztése; külföldi egyetemekkel 

való szakmai együttműködés, kutatási és publikációs lehetőség biztosítása, kül-

földi részképzésekben való részvételi lehetőség kiaknázása; ösztöndíjprogra-

mok kidolgozása; regionális pályázati lehetőségek kihasználásával fejlesztési 

forrásokhoz, munkahelyekhez jutás lehetősége. 

A szak veszélyei: a demográfiai helyzet és a felsőoktatás finanszírozás változá-

sának következményeként a legfőbb veszély a hallgatói létszám fokozatos 

csökkenése, a beiskolázásra kerülő hallgatók felvételi pontszámának folyama-

tos csökkenése, a kellő motiváltság hiánya (ami a középiskolai képzés és neve-

lés hiányossága is), a felsőoktatási rendszer átalakítása; a vállalkozások néhány 

munkakörben előnyben részesítik az alacsonyabb számviteli végzettséggel ren-

delkező munkavállalókat, vagy saját belső képzéseiket preferálják, ami a ké-

sőbbiekben megnehezítheti a friss diplomások elhelyezkedését, illetve a mun-

kahelyváltást; a számvitel szak ismeretanyaga szélesebb számviteli előképzett-

séget igényel, mint amit a felzárkóztató tárgyak keretében reálisan nyújtani lehet. 

A képzés helyzetét nehezíti a régió demográfiai, társadalmi, gazdasági, szociá-

lis helyzete. Korlátot jelent még a rohamosan fejlődő, változó informatikai esz-

közök beszerzése és az egyetem elhúzódó felújítása. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Az oktatói terhelések csökkentése. 

2. Az egyetemi és a kari bázisvállalati rendszer kialakítása. 

3. Az oktatók idegen nyelvi készségének fejlesztése, hogy képesek legyenek 

idegen nyelven előadást tartani, ennek támogatása és motiválása.  
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Nyugat-magyarországi Egyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

számvitel 

mesterképzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2012/1/XI/20. 

2016/1/VII/5/31. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett és  

2017 szeptemberében indítandó követő 

(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka:  

 A nagyon alacsony és csökkenő hallgatói létszám kérdésessé teszi a képzés 

fenntarthatóságát. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját.  

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szakon csak részidejű (levelező) képzés folyik magyar nyelven. A tanterv, az 

előírt tanulmányi területek, ismeretkörök, az elmélet és gyakorlat aránya meg-

felelnek a KKK-nak és a MAB elvárásainak. A tananyagok és a szakirodalom 

korszerűek. A szakmai törzstárgyak többsége saját egyetemi-kari jegyzetekkel, 

tankönyvekkel támogatott. Jó gyakorlat, hogy a szabadon választható tantár-

gyak többsége idegen nyelven is felvehető. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős, Vágyi Ferenc megfelel a MAB elvárásoknak. Több, a képzés szem-

pontjából is mérvadó szakmai egyesületnek a tagja. A 38 tantárgyat 19 oktató ok-

tatja, köztük 13 tantárgyfelelős A tantárgyfelelősök és a tantárgyak oktatói az ön-

értékelésben foglaltak alapján alkalmasak az oktatásra, a kutatási területük, publi-

kációik kapcsolódnak az oktatott tantárgyaikhoz. Az AT/AE oktatók aránya (17/2) 

megfelel a MAB elvárásainak. Az egyetemi tanári címmel rendelkező oktatók szá-

mának növelése indokolt: mindössze 2 fő egyetemi tanár vesz részt a képzésben. 

Az oktatói korfa optimálisnak tekinthető. 
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Tudományos háttér 

A szak tudományos háttere az elvárásoknak megfelelő. A szakfelelős és a kép-

zés alapozó-, törzs- és differenciált tárgyainak oktatói is kellő számú és minő-

ségi publikációs aktivitással rendelkeznek. A kar egyik kiemelt kutatási területe 

a nemzetközi adózási tendenciák vizsgálata, a regionális munkaerőpiaci folya-

matok elemzése, továbbá a kis- és középvállalkozások, mezőgazdasági termelők 

Európai Uniós csatlakozásának piaci-pénzügyi feltételrendszerének analízise. 

A kar együttműködik a hazai közgazdasági felsőoktatási intézményekkel (BCE, 

DE, PTE, SZIE, BGE, ÁVF, ME, KE). Ezen belül a BCE, a Kaposvári Egyetem 

és a kar részvételével 5 éve működik a KAKTUSZ nevű tudományos műhely, 

amely minden évben a pénzügyek, finanszírozás, számvitel ismeretköréből dol-

goz fel aktuális témákat az adott kar oktatói és hallgatói részvételével. A kar és 

a szakot gondozó Pénzügyi és Számviteli Intézet kapcsolatrendszere a szakmai 

szervezetekkel is nagyon erős, így a legújabb kutatási anyagokat kapja meg az 

intézet, illetve előadások keretében a hallgatók. A kar nemzetközi kapcsolatai 

széleskörűek, az elmúlt években csatlakoztak az ETAP nevű nemzetközi felső-

oktatási számviteli szervezethez. Immár 8. éve szerveznek Soproni Pénzügyi 

Napok néven pénzügyi-számviteli-adózási konferenciát.  

Az oktatók elmondása alapján a komoly elismertséggel bíró publikációs aktivi-

tás akadályokba ütközik, hiszen ez csak a külföldi szakmai folyóiratokban való 

megjelenéssel biztosított, amelyre esetlegesen több hónapot kell várni, s a gyor-

san változó feltételrendszerben már aktualitását vesztheti a publikáció témája. 

Infrastrukturális feltételek 

A jelenlegi infrastruktúra magas színvonalon szolgálja ki a hallgatókat. Van 

elegendő tanterem, és a technikai felszereltségük is elfogadható (projektor, di-

gitális tábla, internetkapcsolat). Két számítástechnikai labor segíti az oktatást. 

Egy terem videokonferencia-berendezéssel is ellátott. A központi könyvtár és 

egy kisebb kari könyvtár áll a hallgatók rendelkezésére. Az elektronikus tan-

anyagok egy e-learning portálon érhetők el. A nyelvtanulást és nyelvvizsgázási 

lehetőséget az egyetem Idegen Nyelvi Központja segíti, amely 12 teremben 

rendelkezik 5 munkahelyes multimédiás laborral.  

A képzés során a hallgatóknak lehetőséget biztosítanak arra is, hogy konkrét, 

vállalati gyakorlatban is használt szoftvereket próbáljanak ki, azok megfelelő 

színvonalú kezelését beépítették a követelményrendszerbe. A hallgatóknak a 

rendszerek outputjait készségszinten értelmezniük is kell. 

A képzési létszám és kapacitás 

A képzés 2012-ben indult. A felvételi kapacitás a teljes idejű képzésben évente 

20 fő, a részidejű (levelező képzésben évente 20-30 fő. A jelentkezők száma a 
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szakindítás első évében is alacsony volt, nappali képzésre csak 5 hallgatót vet-

tek fel. Az alacsony érdeklődést indokolhatja a szak alacsony ismertsége, to-

vábbá a munkaerőpiaci differenciálatlanság: a kar egyéb mesterszakjai is von-

zóak mindazoknak a hallgatóknak, akik a későbbiekben pénzügyi területen ter-

veznek karriert. A levelező képzésre összesen 15 főt (10, 5) vettek fel. Az előző 

évihez képest csökkent mind a jelentkezők száma, mind a felvettek száma. En-

nek oka lehet a mesterszak nehézségi foka, illetve a még mindig nem kellő is-

mertsége. Komoly marketingmunkára van szükség a jövőben a jelentkezők szá-

mának növelése érdekében. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A képzés struktúrája jól szolgálja a hatékony ismeretátadást. Biztosítottak az 

egyéni és csoportos felzárkóztatási, konzultációs lehetőségek.  

A szak több tárgyát angolul oktatják az Erasmusos külföldi hallgatóknak, eze-

ket felvehetik a magyar hallgatók is.  

A város és a környék vállalkozásainak gazdasági vezetői rendszeresen tartanak 

tájékoztató szakmai előadásokat az aktuális folyamatokról a szak, a kar hallga-

tóinak. Jó gyakorlat a karon a vállalati hét, amely során koncentráltan kapnak a 

hallgatók ismereteket az aktuális gazdasági folyamatokról és lehetőségekről. A 

levelező tagozat képzés hallgatói azonban csak korlátozottan élhetnek ezekkel 

a lehetőségekkel a hét közbeni elfoglaltságaik miatt, hiszen mindegyikük ren-

delkezik már munkahellyel. 

A számvitel mesterképzést elvégző hallgatók megfelelő kompetenciával ren-

delkeznek az egyes számviteli részmodulok tekintetében. Megismerik az egyes 

modulok konzisztenciális követelményeit és a részrendszerek közötti kapcso-

latok kialakítási lehetőségeit. Képessé válnak megfogalmazni az elvárásokat az 

egyes modulok tekintetében, és minősíteni tudják a későbbiek során is a látó-

körükbe kerülő rendszereket. 

Értékelés és ellenőrzés 

A gyakorlati jegyek és kollokviumok félévenkénti arányai megfelelnek a hazai 

gyakorlatnak, nem rónak jelentősebb terhet a hallgatóra. Szakmai gyakorlat 

nincs a képzésben, viszont igyekeznek a mesterszakon is érvényesíteni a szak 

KKK-jában szereplő kompetenciák gyakorlatias bemutatását, hasznosíthatósá-

gát. Ennek érdekében több éve együttműködnek a környékükön levő vállalko-

zásokkal, önkormányzatokkal, önkormányzati intézményekkel, az országosan 

ismert és elismert cégekkel, egyesületekkel, kamarákkal. Az e szervezetektől 

felkért tisztségviselők mint előadók nemcsak színesítik a képzést, hanem gya-

korlati példáikon keresztül megteremtik az elmélet és a gyakorlat összehango-

lását, szintézisét. 
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A mesterszakot gondozó intézet minden évben meghirdeti a választható szak-

dolgozati témaköröket, amelyekről a hallgatók az oktatás során, illetve a kar 

honlapján megjelenő diplomadolgozatok témakörei összefoglalóból tájékozód-

hatnak. A hallgatók témaválasztása három nagy csoportra osztható. Egyrészt a 

nemzetközi számvitel, másrészt a hazai számviteli szabályok vizsgálata, har-

madrészt ezekhez kapcsolódó területek (adózás, kontrolling, vállalatértékelés) 

releváns témáit dolgozzák fel. 

A záróvizsga része a szakdolgozat megvédése, amelynek az érdemjegye a két 

bíráló által adott jegyek számtani átlagából és a dolgozat szóbeli védésével 

megszerzett jegyből számított számtani átlag kerekített értékéből áll össze. A 

záróvizsga másik lényeges része a komplex szóbeli vizsga, amelyben a hallgató 

számot ad a differenciált szakmai anyag körében megszerzett tudásáról. A komp-

lex szóbeli vizsga tárgyai: a kötelezően választandó szakirányú modul és a sza-

badon választható multidiszciplináris szakmai ismeretek tárgyaira vonatkozó, 

összesen két kérdés. A szak folyamatosan aktualizált és elfogadott záróvizsga-

tételei a kar honlapján is elérhetőek. A záróvizsga-bizottság általában a szakfe-

lelős, illetve a gondozó intézet egy vezető oktatójának elnökletével, valamint 3-

4, a kar más intézeteit is képviselő belső tag segítségével végzi tevékenységét. 

Fontos teljes jogú tagja a bizottságnak egy külső szakember is, aki a gyakorla-

tias üzleti elvek tananyagba való beintegrálódásának szintjét tudja ellenőrizni.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A teljes idejű képzésben nem végzett hallgató, a részidejű (levelező) képzésben 

6 hallgató kapott diplomát. A képzés csak rövid ideje működik, ezért egyelőre 

mély következtetéseket a jelentkezők és a felvettek számáról nem lehet levonni. 

Az megfigyelhető, hogy az előző évben csökkent mind a jelentkezők száma, 

mind a felvettek száma. 

A kar a tehetséggondozást kari szinten integrált keretek között valósítja meg. A 

demonstrátori munka, TDK-tevékenység, szakkollégiumi élet egymás kiegé-

szítői. A szak hallgatói leginkább a Pénzügyi és Számviteli Intézet keretein be-

lül végeznek demonstrátori tevékenységet. A kar 2010 júniusában alapította 

meg a Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégiumot (GEKSZ). A 

szakkollégium a tehetséggondozás egy olyan szoros, együttműködő köteléke, 

ahová csak kevesebben kerülnek be, a nagyon szűk „elitképzés” helye, melybe 

komoly megtiszteltetés és rang bekerülni. A szakkollégium kari szinten műkö-

dik, mind BA, mind MA hallgatók előtt nyitott. A tehetséggondozás során a 

gyakorlatközpontú képzés fontos elemként lehetőséget biztosítanak a kari pro-

jektekben való részvételre is. Az egyhetes őszi Integrált Vállalati Hét és a tava-

szi Contact Day szervezésében is jelentős részt vállalnak a hallgatók.  

Vállalati partnereik segítségével ösztöndíjrendszert működtetnek. 
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Az Erasmus aktivitás kifelé nem kellően kihasznált, amelyet a hallgatók a kül-

földön töltött időszak anyagi terheivel indokoltak. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakot és Pénzügyi és Számviteli Intézet gondozza. A képzés jól beágyazott a 

kar és az egyetem működési és döntéshozatali folyamataiba, ennek megfelelően 

az érdekérvényesítő képessége is biztosított. A szakon folyó munkát a szakfelelős 

koordinálja. A szakon oktatót körét az intézetigazgatóval együtt határozzák meg. 

A tárgyak tematikájának kialakítása, aktualizálása az oktatók feladata, amelyet a 

szakfelelős ellenőriz. A szak minőségbiztosításához kapcsolódó feladatokat te-

kintve a szakfelelős jelentős támogatást kap a kari minőségbiztosítási bizottság-

tól, annak vezetőjétől, valamint az oktatási dékánhelyettestől is. A Kari Tanács a 

fontosabb ellenőrzési pontokon (tantárgyi mátrix elfogadása, módosítása, az ok-

tatásszervezés rendjének szabályozása, a záróvizsga bizottságok jóváhagyása) 

szükség esetén be tud avatkozni a képzési folyamatba és annak minőségébe. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A minőségbiztosítás kari szinten működik, szakspecifikus megoldások nincsenek. 

A Minőségbiztosítási Bizottság tagjai az elnök, intézetenként egy képviselő, 

valamint egy HÖK delegált. A bizottság a következő információkra építi tevé-

kenységét: oktatói munka hallgatói véleményezése (OHV) –a félév végén a 

Neptun rendszerben elérhető anonim kérdőív kitöltésével. Az eredmény egé-

szét a dékán kapja meg. Az intézetvezetők a területükhöz tartozó tárgyak érté-

kelését látják. Az OHV eredményeket az oktatók értékeléséhez és tananyagfej-

lesztéshez egyaránt felhasználják. Az OHV kitöltési aránya rendkívül alacsony, 

15-30% körül mozog.  

A képzés hallgatói véleményezése a záróvizsgára jelentkezett hallgatók körében 

történik papír alapú kérdőív kitöltésével. Az eredményt a dékán, az oktatásért fele-

lős dékánhelyettes, a szakfelelős és a Minőségbiztosítási Bizottság kapja meg. Az 

eredmény alapján készült intézkedési terv koordinálása a szakfelelős feladata.  

A diplomás hallgatók pályakövetési rendszere (DPR) keretében közvetlenül a 

végzés után, valamint a végzést követő 3-5 évben is megkeresik a hallgatókat, 

de nagyon alacsony a válaszadási arány. A szak hallgatóinak kis létszáma miatt 

a formális vizsgálat helyett nagyobb jelentőségű a személyes tapasztalat.  

Az oktatók 3 lépcsőben értékelik a képzést: a tárgyfelelősök minden kurzus be-

fejezése után javaslatokat tesznek a tárgy oktatásának javításával kapcsolatban; 

a záróvizsga-bizottság tagjai a képzésre vonatkozó következtetéseket is levon-

nak; a szakfelelős évente értékeli az elmúlt 2 félév tevékenységét, és ennek 

alapján tesz javaslatokat. 
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4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A számvitel mesterszak C-SWOT analízise megegyezik a pénzügy és számvitel 

alapszak elemzésével. Az önértékelésben benne maradt az alapszakra vonat-

kozó erősség, miszerint a szak a vonzáskörzetben más felsőoktatási intézmény-

ben nem került akkreditálásra. Korlátként jelölik meg többek között a felsőok-

tatási intézményrendszer területén tapasztalható bizonytalanságokat, a földrajzi 

elhelyezkedést, az osztrák felsőoktatási intézmények elszívó erejét. A képzés 

erősségei között szerepel a széleskörű vállalati kapcsolatrendszer, az oktatási 

infrastruktúra, de nem biztos, hogy ide sorolható a Nyugat-Dunántúl régió la-

kosságának az országostól kedvezőbb jövedelmi helyzete. A gyengeségek kö-

zött helyesen látják a minőségbiztosítási rendszerből visszacsatolás útján nyert 

információk feldolgozásának nehézségeit és a beiskolázási tevékenység terüle-

tén tapasztalható hiányosságokat. A lehetőségek között jelenik meg a beiskolá-

zási tevékenység Ausztria irányába történő kiszélesítése, a képzés idegen nyel-

ven történő beindítása. Kérdéses azonban, hogy a speciális magyar számvitelre 

lesz-e elég külföldi érdeklődő. Veszélyeztető tényezőként van jelen az oktatói 

utánpótlásbázis problémája. A nyelvtudással, pénzügyi-számviteli képesítések-

kel rendelkező fiatal oktatók és kutatók számára a hazai munkaerőpiaci lehető-

ségek szélesek, és jelentkezik a határon átívelő elszívó hatás is. A finanszírozási 

nehézségek miatt korlátosak az oktatói előléptetések lehetőségei, amelyek a ve-

szélyeket tovább fokozzák. Az egyetemen belüli karok együttműködésének ne-

hézségei akadályozzák a közös projektek megvalósítását, esetenként a sziner-

giák kihasználása helyett a versenyhelyzetet erősítik. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Komoly marketingmunkára van szükség a jövőben a jelentkezők számá-

nak növelése érdekében. 

2. Az oktatói utánpótlási nehézségek feloldása érdekében kari szinten szük-

séges intézkedéseket tenni.  

3. A vezető oktatóknak az elégségesnél jóval több – főképpen idegen nyelvű 

– publikációs tevékenységre kell időt találniuk, hogy előre tudjanak lépni 

a tudományos ranglétrán, ami a hosszú távú fennmaradás egyik feltétele.  

4. A tervezett német nyelvű képzés akkreditálását kérjék a MAB-tól. 
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Pannon Egyetem  

Gazdaságtudományi Kar 
AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

számvitel 

mesterképzési szak 

 

szakindítási MAB határozat: 

2007/8/XII/3/70. 

2016/1/VII/5/32. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett és 

2017 szeptemberében indítandó követő 

(monitor) eljárás közbeiktatásával. 

Minőségértékelés 

A monitor eljárás oka: 

 A tanterv több ponton eltér a KKK-tól. 

 Az elvárt 300 kontakt tanóra/félév a képzés 4. félévében nem teljesül. 

A monitor eljáráshoz az intézmény 2017. szeptember 15-ig nyújtsa be a hiá-

nyosságok orvoslására tett intézkedésekről szóló tájékoztatóját. 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A szakon a képzés nappali és részidejű (levelező) munkarendben folyik, magyar 

nyelven. A képzés nem tartalmaz specializációt, tartalmaz ugyanakkor 2 modult. 

A képzéshez 4 hét összefüggő, intézményen kívüli szakmai gyakorlat tartozik. 

A képzés tartalma az alapozó és szakmai törzstárgyak tekintetében a mintatan-

terv alapján összességében megfelel az elvárásoknak. A tananyagok korsze-

rűek, azok jegyzet-tankönyv formában is hozzáférhetőek és külön érdeme a 

karnak, a szaknak a saját tananyag-fejlesztés. 

A meghatározó ismeretkörökre vonatkozó előírások nem felelnek meg a KKK 

előírásainak. Az alapozó ismeretek 20-30 kredites előírásához képest a tanterv 

33 kreditet tartalmaz. A szakmai törzsanyag 35-45 kredites előírásához képest 

a tanterv 30 kreditet tartalmaz. A diplomamunkához rendelt 9 kredit szintén 

nem felel meg az elvártnak (15 kredit), még akkor sem, ha a „modulok” között 

szereplő diplomaszeminárium 3 kreditjét hozzá számítjuk. A differenciált szak-

mai ismereteket feltételezhetően a tanterv két 42 kredites „modulja” képviseli. 
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A modulok 9-9 tárgyából azonban 6 azonos, így a kötelezően választható isme-

retkör mindössze 15 kredit. A szabadon választható tárgyak 6 kredites értéke 

teljesül. Az elvárt 1200 kontaktóra nem teljesül, elsősorban a 4. félévben kevés 

a kontaktórák száma. 

Személyi feltételek 

A szakfelelős Molnárné Barna Katalin, aki egyben a szak bemenetét jelentő 

pénzügy és számvitel BA szak felelőse is, szakmai, tudományos tevékenységét 

illetően megfelel az elvárásoknak, az elmúlt 2 évben kifejezetten a szakhoz kö-

zeli területeken publikál.  

A képzés további személyi feltételei a formai követelményeknek megfelelnek. 

Minden tantárgyfelelős rendelkezik tudományos fokozattal. A tantárgyfelelős-

ség minden esetben együtt jár az oktatásban való részvétellel. A képzésben részt 

vevő 24 oktatóból 18 minősített (75%). Az AT/AE oktatókra vonatkozó mini-

mum 3:1 arány teljesül, a vendégoktatókra oktatókra vonatkozó legfeljebb 

20%-os arány szintén. A kredit- és óraterhelések arányai megfelelőek. Az ok-

tatók többsége heti átlagos óraterhelése 10 alatt marad, ami igen kedvező okta-

tói terhelést jelent intézményi szinten. 

Az oktatói állomány – elsősorban a tantárgyfelelősök többsége ‒ alapvégzett-

ségét tekintve nem közgazdász, viszont tudományos fokozatukat közgazdasági 

területen szerezték, publikációik pedig biztosítják az oktatott szakmai területek 

magas szintű ismeretét, ennek megfelelően megfelelnek a MAB elvárásoknak. 

Tudományos háttér 

A szakfelelős, a szak alapozó-, törzs- és differenciált tárgyainak oktatói mind 

kellő számú és minőségi – a szakhoz is kötődő – publikációs aktivitással rendel-

keznek, emellett kutatási projektek is kapcsolódnak a szakhoz. A szak tudomá-

nyos hátterét biztosítja a karon működő 4 tudományos műhely és kutatócsoport. 

Infrastrukturális feltételek 

A szakot gondozó kar infrastruktúrája megfelel a képzés elvárásainak mind az 

oktatás, mind az oktatást kiszolgáló létesítmények, mind a berendezések, mind 

a személyi kapacitások terén. A termek a szükséges technikai felszereléssel el-

látottak (projektor, számítógép). A számítástechnikai ellátottság megfelelő. A 

Gazdaságtudományi Kar számítógépes laboratóriumában lehetőséget biztosíta-

nak a Cobra könyvelőprogram használatának gyakorlására. 

Kari könyvtár nincs, de az egyetemi könyvtárban minden fontos szakmai anyag 

hozzáférhető a hallgatók és az oktatók számára. A könyvtár beszerzi valameny-

nyi, a karon oktatott szak- és doktori képzéshez igényelt szakkönyvet, nyomta-

tott vagy online folyóiratot. Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti 

Program (EISZ) keretében a legjelentősebb teljes szövegű (Science Direct, 

SpringerLink, EBSCO), illetve kivonatos adatbázisok (Scopus, Web of Science) 
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előfizetése révén biztosított a kar oktatói, kutatói és hallgatói számára a legfris-

sebb szakirodalmi forrásokhoz való hozzáférés. 

A Gazdaságtudományi Kar intenzíven fejleszti elektronikus tananyagait, me-

lyek a MOODLE keretrendszerben hozzáférhetőek a hallgatók számára. 2009 

végére valamennyi tárgy tematikája és követelményrendszere elérhetővé vált a 

MOODLE-rendszerben, továbbá a legtöbb tárgy előadásvázlatai és segédanya-

gai is megtalálhatóak ugyanott. Ezzel párhuzamosan folyamatosan bővül azon 

tárgyak köre, amelyek teljes szövegű tananyaga elérhető elektronikusan. 

A képzési létszám és kapacitás 

A szak tervezett hallgatói létszáma nappali tagozaton 2009-ben 50 főről indult. 

A következő évben 40-re csökkent, 2013-tól már csak 30 fő a keretszám. Le-

velezőn 2009-ben 80 fős keretszámmal indult a szak, az éves tervezett felvételi 

keret a következő évtől kezdve már csak 60 fő volt. A ténylegesen felvett hall-

gatók száma nappali (5, 15, 17, 15, 5, 14) és levelező (28, 36, 22, 14, 36, 16) 

tagozaton egyaránt stabil. Az átlagos kapacitáskihasználtság nappali tagozaton 

31,7%, levelező tagozaton pedig 40,25%. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

A képzés struktúrája jól szolgálja a hatékony ismeretátadást. Biztosítottak az 

egyéni és csoportos konzultációs, felzárkóztatási lehetőségek. A szak tantervé-

ben lévő tantárgyak tananyagfejlesztése folyamatos egyrészt a tananyagok napi 

aktualitásainak megjelenítésével (prezentációk frissítése), másrészt oktatási se-

gédletek összeállításával. 

Az előadások és szemináriumok tananyaga felkerül a MOODLE-rendszerbe, 

így az oktatói munka sokkal hatékonyabb, mert a hallgatóknak csak a lényeges 

kiegészítéseket kell jegyzetelnie. Az előre feltöltött anyagok alapján a szemi-

náriumi munka is sokkal gyorsabb. A tananyagok folyamatosan kiegészülnek 

az új tudományos eredményekkel. 

A kompetenciafejlesztés eredményességét a képzési célokhoz igazítva minta-

vételes eljárással mérik. Amennyiben a mérés eredménye beavatkozást tesz 

szükségessé, akkor a kompetencia mátrix segítségével azon tárgyakban történik 

fejlesztés, ami az adott kompetencia eredményességét befolyásolja. Alapelvük, 

hogy 5 éven belül minden mérést legalább kétszer végrehajtsanak, hogy ezáltal 

a rendszer zárt legyen, és a beavatkozás hatásának monitorozása is megtörtén-

jen. Hosszabb távon a mérési eredményeket és tapasztalatokat felhasználják a 

mérőeszközök tökéletesítésére is. A kompetenciafejlesztés folyamatába (a mé-

rőeszköz validálási folyamatába, a kompetenciafejlesztés eredményeinek 

munkaerőpiaci nyomon követésébe) rendszeresen bevonják a munkaerőpiaci 

szereplőket. 
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A hallgatói mobilitás alacsonynak minősíthető, elsődlegesen a nyelvi kommu-

nikációs gyengeségek miatt. 

Értékelés és ellenőrzés 

A számonkérés nem a szokványos kollokvium-gyakorlati jegy rendszerben mű-

ködik. A számonkérés rendje a tantárgyakat az érdemjegy megszerzése szem-

pontjából az alábbi csoportokba sorolja: folyamatos számonkérés (F), félévközi 

jegy (É), kollokvium (K), vizsga (V). Ez helyi sajátosság, amely valamelyest 

bonyolítja a számonkérési folyamatok tervezhetőségét, dokumentálását. 

A félévközi és vizsgaidőszaki számonkérések félévenkénti arányai megfelelnek 

a hazai gyakorlat átlagának, nem rónak jelentősebb terhet a hallgatóra. 

A számvitel mesterképzési szak hallgatói 4 hetes, intézményen kívüli szakmai 

gyakorlaton vesznek részt. A szakmai gyakorlat lebonyolítására minden olyan 

vállalkozás vagy intézmény kiválasztható, illetve felkérhető, amely a szak jel-

legéhez kapcsolódó tevékenységet folytat, és ahol léteznek felsőfokú végzett-

séget igénylő, betöltött munkakörök. A szakmai gyakorlatok megszervezését és 

lebonyolítását külön minőségügyi eljárás szabályozza. A levelező tagozatos 

hallgatók a szakmai gyakorlat teljesítése alól felmentést kapnak, ha a záróvizs-

gára bocsátásig igazoltan rendelkeznek legalább négy hét munkaviszonnyal va-

lamilyen gazdasági tevékenységet felölelő munkakörben.  

A szakdolgozati témaválasztás rendszerint az oktatók által kiírt témák alapján 

történik, de lehetőség van egyéni témák kialakítására is. A szakdolgozatnak bi-

zonyítania kell, hogy a végzett hallgató rendelkezik az elméleti ismeretekkel, 

és egyben birtokában van olyan gyakorlati tapasztalatoknak, készségeknek, 

amelyek közvetlenül hasznosíthatók a munkaerőpiacon. 

A záróvizsgára bocsátás feltételeit a Pannon Egyetem Tanulmányi és Vizsga-

szabályzata tartalmazza. A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és a szak 

anyagára épülő szakmai vizsgából áll. A tételsor a vállalkozások adózása, költ-

ségvetési kapcsolatok ellenőrzése; a haladó vezetői számvitel; a könyvvizsgálati 

standardok; a stratégiai controlling; a stratégiai vezetői számvitel; és a nemzet-

közi pénzügyi beszámolási standardok tantárgyak anyagaiból áll össze.  

A záróvizsga-bizottság három főből áll. A záróvizsga-bizottság elnöke rendsze-

rint nagy tapasztalattal rendelkező vállalati szakember. A záróvizsga-bizottság 

elnöke és tagjai a záróvizsga után kérdőívet töltenek ki, amelynek alapján a 

szükséges beavatkozásokat meg lehet tenni.  

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A felvettek száma nappali tagozaton 2009-2013 között összesen 57 fő, levelező 

tagozaton 136 fő. Diplomát 39-en kaptak eddig nappali tagozaton (7, 3, 12, 6, 

11), és 86-an levelezőn (21, 21, 15, 18, 11).  
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A mesterképzésre első helyen jelentkező hallgatók aránya 43-50% között ala-

kult a vizsgált időszakban, a 2014/15. tanévben a jelentkezők 50%-a jelölte be 

első helyen a számvitel mesterszakot. A felvettek számát tekintve a 2013/14-es 

tanévben tapasztalt csökkenés után következő tanévben az állami finanszíro-

zottak száma a korábbi tanévekhez hasonlóan alakult a folyamatos pontszám-

emelkedés ellenére is. A beiskolázást nehezíti, hogy a számvitel területén nehe-

zebb az alapszakot elvégző hallgatókat motiválni a mesterképzés elvégzésére, 

amelynek legfőbb oka az, hogy az alapszak elvégzésével a hallgatók mérlegké-

pes könyvelői végzettséget is szereznek. Így a hallgatók két végzettséget iga-

zoló bizonyítvánnyal/oklevéllel hagyják el az intézményt, e végzettségeket a 

munkaerőpiac elismeri, és inkább a kilépésre ösztönzi a hallgatókat. 

A részidejű képzést vállaló hallgatók tekintetében a jelentkezések visszaesésé-

nek üteme erőteljesebb, azonban az első helyen jelentkező hallgatók aránya ál-

talában 40% körüli az adott időszakokban. Az állami finanszírozással bekerült 

hallgatók létszáma csökkenő tendenciát mutat, amely a kiadott diplomák szá-

mában is tükröződik. Az intézmény tapasztalatai szerint a mesterképzésbe nem-

csak számviteli szakterületről jönnek hallgatók, hanem egyre többen jelentkez-

nek általános gazdasági szakterületről, akik a szakmai előrelépés lehetősége 

miatt választják ezt a mesterszakot. Ezen igények kielégítése érdekében a tan-

tervbe más szakterületek menedzsmentjére vonatkozó tárgyak, illetve vezetési 

ismereteket átadó kurzusok is beillesztésre kerültek. 

A Gazdaságtudományi Kar számos lehetőséget biztosít a kiemelkedő hallgatók 

számára kutatásokba, kutatási és innovációs projektekbe való bekapcsolódásra. 

A kar vezetése tehetségmenedzsment programot dolgozott ki az alap-, mester- 

és PhD hallgatók számára, melynek az alappillérei a BusinessLab, az Esetta-

nulmány Klub, a Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági Tagozat, a Harsányi 

János Szakkollégium, a tanszéki kutatások, a demonstrátori rendszer és a Tu-

dományos Diákkör. Kifejezetten a szakra vonatkozó TDK eredmények nem áll-

nak rendelkezésre. 

A Pannon Egyetem Karrier Irodája 2008 óta végez diplomás pályakövetést. Az 

őszi adatfelvétel háromévente, míg a tavaszi felmérés évente ismétlődik, így a 

vizsgálatsorozat alkalmas a végzett hallgatók életpályájának nyomon követésére. 

A legfrissebb, 2013 júliusában készült online felmérésben a vizsgált sokaságot a 

2008-ban, 2010-ben és 2012-ben abszolutóriumot szerzett hallgatók jelentették. 

Az évek során egyre csökkent azon hallgatók átlagos álláskeresési ideje (és ezen 

idő szórása is). A 2008-ban abszolvált hallgatók (nem számítva azokat, akik to-

vábbtanultak, vagy már az egyetemi tanulmányaik során is dolgoztak) átlagosan 

5,8 hónapot töltöttek álláskereséssel (5,5 hónap szórással), a 2010-ben abszolvált 

hallgatóknál az átlag 5,2 hónap volt (4,4 hónap szórással), míg a 2012-ben ab-

szolváltak átlag 5,1 hónap alatt találtak állást (3,4 hónap szórással). Az abszolvált 

hallgatók egyre nagyobb százaléka helyezkedik el a versenyszférában (és nem a 
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közszférában): a 2008-ban abszolváltak 68%-a, a 2010-ben abszolváltak 69%-a, 

a 2012-ben abszolváltak 82%-a. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakalapítás és szakindítás rendje, valamint a Tanulmányi és Vizsgaszabály-

zat (SZMSZ mellékletek) rögzítik, milyen feladatokat kell elvégeznie az érin-

tetteknek a szak tervezési-fejlesztési munkái során. A szak képzési programjá-

nak kialakítását és módosítását a PE-ME-07-02 Képzési program (tanterv) ki-

alakítása és módosítása Minőségirányítási Eljárás szabályozza. 

A fejlesztések, módosítások munkamenetének fő lépéseit a szakfelelős doku-

mentáltan koordinálja. A szakvezetőt a Pannon Egyetem rektora nevezi ki. A 

szakfelelős a szak tartalmáért, a teljes képzési folyamatért felelős vezető oktató. 

Hatáskörébe tartozik a szak képzési céljainak az érintettek körében történő 

rendszeres monitorozása, az eredmények folyamatba történő beépítése és a tan-

tervbe való integrálás előkészítése. 

A szak tanterve definiálja a szakterületi bizottság összetételét. A szakterületi 

bizottság megvitatja és javas-latot tesz a szakkal kapcsolatos fejlesztésekről (pl. 

tanterv módosítása, követelmények változása, stb.). A tanterv elfogadása a Sze-

nátus vagy a GTK Kari Tanács jogkörébe tartozik, attól függően, hogy a mó-

dosítás mire vonatkozik. A szak működtetése a kar és az egyetem oldaláról kel-

lően támogatott. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A PE GTK az oktatók alkalmazását, belépését illetően a Pannon Egyetem Hu-

mánpolitikai Szabályzatában leírtak szerint jár el. A Pannon Egyetem Humán-

politikai Szabályzatának előírása értelmében valamennyi, legalább egy éves 

közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező oktatói, tanári munkakörökben fog-

lalkoztatott közalkalmazott munkateljesítményét évente értékelni szükséges. 

Az értékelést a munkairányítói jogkörrel rendelkező vezető készíti el az érté-

kelttel folytatott személyes megbeszélés alkalmával.  

Az éves teljesítményértékelés alkalmával rögzített adatok alapul szolgálnak a 

karriertervezéshez, információkat biztosítanak a munkatársak képzéséhez, to-

vábbképzéséhez, valamint a humánerőforrás-gazdálkodási stratégia részét ké-

pező személyzetfejlesztéshez.  

Oktatói elégedettség vizsgálatot rendszeresen, háromévente végeznek  

A belépő hallgatók szintjére elsősorban a felvételi ponthatárból vonható le kö-

vetkeztetés. 

A Gazdaságtudományi Kar nagy figyelmet fordít a hallgatói véleményekre, 

amit a minőségpolitikai nyilatkozat is hangsúlyoz. Minden félév végén, még a 
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félév végi értékelés és a vizsgaidőszak megkezdése előtt a hallgatók kérdőívet 

töltenek ki, amelyben adott szempontok szerint értékelik a kurzust és az oktató 

teljesítményét. Az OMHV felmérések eredményeit intézeti és tanszéki, vala-

mint oktatói szinten küldik ki és értékelik. Az elmúlt időszakban a szak oktató-

ira vonatkozó eredmények alapján a szükséges fejlesztési/beavatkozási lépéseket 

az intézetek és tanszékek megtették. Ezekről minden esetben feljegyzés készült. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT elemzések korlátjaiként a törvényi szabályozás változásaiból ere-

deztethető kiszámíthatatlanság, valamint a finanszírozás kérdésköre van feltün-

tetve. Ezt egészítik ki a régió viszonylagos fejlettségéből adódó lehetőségek és 

erősségek, valamint a felsőoktatási régióban meglévő konkurencia. A szak 

erőssége az erős tudományos háttérrel rendelkező oktatói gárda, az infrastruk-

turális ellátottság, a széleskörű vállalati kapcsolatrendszer (ami a gyakorlat-ori-

entáltságot és a munkahelyi elhelyezkedések lehetőségét biztosítja), és a tehet-

ségmenedzsment. Gyengeségnek az adminisztrációs terheket, a hallgatói moti-

vációt, valamint a bizonytalan nyelvtudást tartják (aminek következtében ne-

hézséget jelent az idegen nyelvű szakirodalmak feldolgozása, és az Erasmus 

nyújtotta lehetőségek kihasználása). Lehetőséget látnak nemzetközi együttmű-

ködésekben, EU-s pályázatokban, illetve a versenytársakkal történő együttmű-

ködésben. Veszélynek a beiskolázási piac csökkenését, a növekvő lemorzsoló-

dást, a versenyhelyzetet tartják. 

A kar törekszik a működőképesség biztosítására a képzés, a kutatás és a kap-

csolódó projektek, külső finanszírozási források bevonásával. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Szükséges a szak mintatantervében szereplő féléves óraszámok megfelel-

tetése a 2011. évi CCIV. törvény 17.§ (1) pontjának (300 tanóra/félév). 

2. Az alapozó ismeretek és a szakmai törzsanyag tantárgyai, valamint a dip-

lomamunka esetében a kreditértékek módosítása szükséges a képzési és 

kimeneti követelményeknek való maradéktalan megfelelés érdekében. 

3. Célszerű a beiskolázási tevékenység fejlesztése a hallgatói létszám növelése 

érdekében, valamint a lemorzsolódás csökkentésére stratégiai terv összeál-

lítása. Továbbá javasolt a végzettek munkaerőpiaci értékének erősítése az 

Erasmus programok ösztönzésével (esetleg ezek anyagi támogatásával is). 

4. Dicséretes, hogy a záróvizsga-bizottságok munkájában külsős szakembe-

rek is részt vesznek, de javasoljuk, hogy a záróvizsga-bizottságok elnökei 

az egyetem oktatói közül kerüljenek ki. 
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Biztosítási és pénzügyi matematika mesterképzési szak 

Budapesti Corvinus Egyetem  

Közgazdaságtudományi Kar 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Természettudományi Kar 

AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS 

biztosítási és pénzügyi matematika 

mesterképzési szak 

aktuárius; kvantitatív pénzügyek 

specializációk 

 

szakindítási MAB határozat: 

2008/2/X/4/2. 

2016/1/VII/5/17. sz. MAB határozat 

A (AKKREDITÁLT) 

A szak akkreditációja 

– a képzés akkreditációs feltételeknek 

való folyamatos megfelelése esetén – 

2021. január 31-ig hatályos, 

magyar nyelvű képzésre, 

 a megjelölt hiányosságokra reagáló 

intézkedési terv 2016. március 31-ig 

történő benyújtása mellett. 

Minőségértékelés 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs fel-

tételeknek való megfelelés 

A képzés tartalma 

A biztosítási és pénzügyi matematika mesterszakon a BCE és az ELTE – közös 

képzésként – teljes idejű nappali képzést folytat magyar nyelven. 

A tanterv megfelel a KKK-ban előírt követelményeknek. A tananyagok és a 

szakirodalom korszerűségét és a nemzetközi sztenderdeknek való naprakész 

megfelelését a kimagasló oktatói gárda biztosítja. A Nemzetközi Aktuárius 

Szövetség (IAA) és az Európai Aktuárius Akadémia (EAA) által kibocsátott 

tankönyveket az oktatók felhasználják az oktatásban. 

Az Európai Aktuárius Szövetség (AAE). Oktatási Bizottságának ülésein rend-

szeres téma az aktuárius oktatás tudásanyagának fejlesztése, mert ez biztosítja 

a szakma nemzetközi sikerességét. Mivel az EU-ban a tagállamokban szerzett 

aktuárius diplomát kölcsönösen elismerik, az AAE a magyar képviselő, Kovács 

Erzsébet szakfelelős révén aktívan részt vesz mind a tematikák fejlesztésében, 

mind az új témakörök oktatásba való beillesztésében. 

Személyi feltételek 

A szak felelőse a BCE-n Kovács Erzsébet CSc egyetemi tanár, a Magyar 

Aktuárius Társaság (MAT) alapító tagja, az AAE Oktatási Bizottságában Ma-

gyarország képviselője. Az ELTE-n a szak felelőse, Michaletzky György pro-

fesszor az MTA doktora, a Magyar Aktuárius Társaság alapító tagja, nyolc ha-

zai és nemzetközi tudományos társaság aktív tagja. Témába vágó publikációk 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=455&tid=451&rid=2928
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és tankönyv szerzője. Az aktuárius specializáció felelőse a BCE-n Ágoston Ko-

los, az ELTE-n Arató Miklós, a kvantitatív pénzügyek specializáció felelőse a 

BCE-n Csóka Péter, az ELTE-n Márkus László. 

A képzésben résztvevő oktatók száma 62, közülük 39 fő a BCE oktatója, 23 fő 

az ELTE oktatója. A BCE oktatói közül 21 főállású (AT), 8 részfoglalkoztatott 

(AE), 10 fő vendégoktató, gyakorlati szakember. Az ELTE oktatói közül 4 fő 

az MTA doktora (DSc), további 11 fő rendelkezik tudományos fokozattal 

(CSc/PhD). Az oktatók közül 12 főállású (AT), további 3 részfoglalkoztatott 

(AE), 8 fő vendégoktató, gyakorlati szakember. Az utóbbiak közül kiemelten: 

Generali és Aegon Biztosítók, ING, Morgan Stanley, OTP, MNB. 

A vendégoktatók száma meghaladja a MAB által kívánatosnak tartott 20%-ot, 

ami valószínűleg a „vendégoktató” kategória félreértéséből adódik: a gyakor-

lati szakemberek is AE oktatóknak tekintendők.  

A MAT vezetői részt vesznek az oktatásban. Munkájuk kiterjed a tantárgyak 

tematikájának kialakításától az előadások megtartásán, szakszemináriumi kon-

zultációk tartásán keresztül a szakdolgozatok elbírálásáig. Így a hallgatók el-

méleti tudása a szükséges gyakorlati, üzleti ismeretekkel is bővül. 

Az oktatók között a tudományos fokozattal rendelkezők aránya 65%. A BCE 21 

fő főállású oktatója közül 3 egyetemi tanár, 12 egyetemi docens, 6 adjunktus vagy 

tanársegéd. Egy oktató maximális kreditterhelése a szakon 19 kredit, az intéz-

ményben 34 kredit. Egy oktató átlagos óraterhelésének maximuma a szakon 9 

óra/hét, az intézményben 24 óra/hét. Ez kirívóan magas óraterhelés. A 26 oktató 

közül 21 főnek az átlagos óraterhelése az intézményben több mint 12 óra/hét! 

Az ELTE oktatóinak esetében egy oktató maximális kreditterhelése a szakon 

13, az intézményben 25 kredit. Egy oktató maximális óraterhelése a szakon 5 

óra/hét, az intézményben 10 óra/hét. Az oktatói korfa messze van az ideálistól, 

kevés a fiatal oktató. Hiányzik a doktori képzésből származó oktatói utánpótlás. 

Számos tantárgyfelelős, elsősorban az ELTE TTK oktatói nem vesznek részt 

az általuk jegyzett tantárgy oktatásában27. 

Tudományos háttér 

A két egyetem oktatói és a tudomány alkalmazói, a pénzügyi világ gyakorló 

szakemberei között szoros szakmai együttműködés alakult ki. Ez elősegíti a 

közös tudományos tevékenységet és a szak oktatásának eredményességét. 

Az ország egyetlen biztosítási kutatócsoportja a BCE-n működik, Kovács Er-

zsébet szakfelelős irányításával. Az előző években a Biztosítási Oktató és Ku-

tató Csoport (BOKCS) több pályázaton indult és nyert el támogatást a Pénzügyi 

Szervezetek Állami Felügyeletétől. A Nemzetközi Bankárképző Központtal 

                                                 
27 Az ELTE jelezte, hogy módosítják a tantervet, biztosítják a tantárgyfelelősök részvételét a 

tantárgy oktatásában.  
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közös kutatásban a hitelminősítés módszertanát kutatták, modellezték a kis- és 

középvállalatok adatain a nemfizetés kockázatát. A nyugdíjrendszerek kutatá-

sában is szakmai műhelyként vesznek részt. Jelentős eredményük volt 2012-

ben az ONYF anyagi támogatásával a 18 szakember által írt 16 tanulmány, 

amelyet Kovács Erzsébet szerkesztett könyvvé. A MABISZ 2014-ben 

keretmegállapodást kötött az egyetemmel, ennek keretében a BOKCs az ön-

gondoskodás, különösen egészségbiztosítás és nyugdíjbiztosítás területén végez 

kutatást, feltárja a nemzetközi gyakorlat követhető példáit.  

A kvantitatív pénzügyek területét a BCE-n elsősorban a Befektetések és Válla-

lati Pénzügy Tanszék oktatja. A tanszék munkatársai folyamatosan publikálnak 

hazai, nemzetközi folyóiratokban és jelennek meg egyéb kiadványokban, tan-

anyagfejlesztésben. 2009-2014 között a tanszék munkatársai 198 publikációt 

jelentettek meg, melyek részletei az MTMT adatbázisban megtekinthetőek. A 

tanszék által szervezett konferenciák és workshopok közül ki kell emelni az 

Annual Financial Market Liquidity Conference elnevezésű nemzetközi konfe-

renciát, amit 2014-ben ötödik alkalommal szerveztek meg. A tanszék munka-

társai sok kutatási projektben vettek részt, számos pályázat van most is folya-

matban. A kutatási területek elsősorban a vállalati pénzügy, a kockázatkezelés, 

a likviditáskezelés, a piaci mikrostruktúrák, a jóléti rendszerek pénzügyei terü-

letét érintették. A tanszék 2012 őszén elindított egy eseménysorozatot 

(Corvinus Lectures in Finance), amelynek keretében előadásokat szerveznek a 

hallgatók és más érdeklődő számára. Szakértőket, cégvezetőket hívnak meg, 

hogy előadást tartsanak például egy-egy jelentős piaci eseményről vagy válla-

lati tranzakcióról, a tudományos kutatások újabb fejleményeiről. 

Az ELTE-n a szakot gondozó Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék leg-

jelentősebb K+F projektjeinek témái: biztosítók számára halandósági vizsgála-

tok, tartalékolási módszerek, árvíz- és földrengésmodellek területi kockázati 

besorolása. Pénzintézeteknek hitelkockázati modellek, CDO, CDS árazás stb. 

Infrastrukturális feltételek 

A BCE tárgyainak oktatása túlnyomórészt az egyetem előadó- és szemináriumi 

termeiben történik, ahol alapértelmezés szerint rendelkezésre áll a központi szá-

mítógép, az internetes hálózat és projektor. Rendszeresen oktatnak az egyetem 

számítástechnikai termeiben is a Sóház épületében. Emellett a biztosítási és 

pénzügyi matematika mesterszak rendkívül kedvező módon két speciális beren-

dezésű termet is igénybe vehet kifejezetten a szaktárgyak oktatására. A köz-

ponti épületben egy speciális tanszéki szemináriumi gépterem működik 20 szá-

mítógéppel. Ez a terem főként a mesterszakos tárgyak oktatását segíti, és lehe-

tővé teszi, hogy kis csoportban számítógépes problémamegoldáson alapuló in-

teraktív órákat tartsanak. A Bloomberg adatszolgáltatóval közösen működtetett 

Pénzügyi Laboratórium is fontos pozitívumként említhető. 
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A BCE Központi Könyvtára számos szolgáltatást nyújt a hallgatóknak. Emel-

lett a Magyar Aktuárius Társaság (MAT) több éve, a Magyar Biztosítók Szö-

vetsége (MABISZ) 2014-től kezdődően anyagi támogatást nyújt a Biztosítási 

Szakkönyvtár állományának bővítésére. Így lehetővé vált a különösen drága, 

új, döntően angol nyelven megjelenő biztosítási és pénzügyi szakkönyvek meg-

vásárlása. A Pénzügyi Laboratóriumhoz is kapcsolódik egy 50 darabos angol 

nyelvű szakkönyvtár, ami tartalmazza többek között a kvantitatív pénzügyek 

specializáció tantárgyaihoz is kapcsolódó legfontosabb sztenderd nemzetközi 

tankönyvek legfrissebb kiadásait. 

Az aktuárius képzés támogatására rendelkezésre áll a VIP nemzetközileg is-

mert, aktuárius számításokat támogató szoftvere. 

Az ELTE-n a TTK lágymányosi campusának két új épületében folyik az okta-

tás. A tantermek, laborok, oktatói szobák jól felszereltek: a nagy előadótermek 

multimédiás eszközök és vetítőberendezés található, a szemináriumi helyisé-

gekben vetítővásznak vannak elhelyezve, laptop, projektor, internetelérés stb. 

biztosított. A TTK könyvtára hatalmas gyűjteményében a könyvek, szakfolyó-

iratok, jegyzetek papír alapon és többségükben elektronikus hordozókon is ol-

vashatók. A folyóirat állomány rendkívül gazdag, kb. 4700 folyóirat már digi-

talizált formában is elérhető. Az olvasótermekben számítógépeket is elhelyeztek. 

Az olvasótermi férőhelyek száma 323. Az északi tömbben jegyzetbolt működik. 

A képzési létszám és kapacitás 

A szak népszerűsége miatt a felvehető létszámhoz képest többszörös a túlje-

lentkezés. A szakra felvételt nyerni írásbeli felvételi dolgozat, majd felvételi 

beszélgetés eredményeképpen lehet. A BCE-n a 2009/10-2013/14 közötti vizs-

gált időszakban az éves tervezett felvételi keret 60-ról 30-ra csökkent, a felvet-

tek létszáma évente átlagosan 33 (23, 39, 35, 31, 37, összesen 165 fő).  

A szak létszámát az intézmény személyi és tárgyi kapacitása lehetővé teszi. 

Az ELTE-n az éves tervezett felvételi keretszám 2009/10-2014/15 között 30-ról 

20-ra csökkent, a felvettek száma 102 volt (12, 14, 20, 19, 19, 18). 2015-ben az 

ELTE nem hirdethette meg a képzést, a 2015/16-os tanévre csak a BCE vehetett 

fel hallgatókat. 40 hallgató nyert felvételt, vagyis az ELTE-re korábban évente át-

lagosan 17 felvett hallgató a 2015/16-os tanévben nem jelentkezett a BCE-re. Lehet 

némi adminisztratív előnye annak az oktatási kormányzati intézkedésnek, hogy a 

szakot két évenként felváltva hirdesse meg a két egyetem, de láthatóan elbizonyta-

lanítja azokat a jelentkezőket, akikhez már eljutott a sikeres szak híre, vagy akik 

jobban bíznak egyik vagy másik egyetemben, és ezért szívesebben választják azt. 

2. A képzési folyamat és eredményeinek elemző értékelése 

A kurzusok jellege, módszertana 

Az oktatás előadások és gyakorlatok (szemináriumok) formájában történik. 
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Szakmai gyakorlat nincs a képzésben. A gyakorlati foglalkozások aránya az 

alapozó tárgyak esetén 46%, a törzsanyag esetén 41%, a differenciált szakmai 

tárgyak esetén 34% az aktuárius specializáción, 53% a kvantitatív pénzügyek 

specializáción. Néhány hallgatói visszajelzés utal arra, hogy keveslik a gyakor-

lati órák számát az oktatásban. 

A belépő hallgatók több felsőoktatási intézmény különböző alapszakjairól jön-

nek. Ezen hallgatók előrehaladásának követése, a felzárkóztatás és a közös tudás-

szintre hozás az 1. félév kiemelt feladata. A BCE-n kezdik a félévet azok a hall-

gatók, akik az alapképzésükben erős matematikai képzést kaptak, de a közgazda-

sági ismereteik hiányosak; azok a hallgatók pedig, akik gazdasági jellegű alapszak-

ról jöttek, az 1. félévben az ELTE-n matematikából kapnak jelentősen több tárgyat. 

Mivel a szak kis létszámú, az oktatók és hallgatók kapcsolata szoros, rendszeres 

visszacsatolásra van lehetőség. Az oktatók az éppen aktuális anyagrész kívánal-

mai szerint adnak egyéni vagy kiscsoportos beadandó feladatot a hallgatóknak. 

Évente négy tantárgy felvehető angol nyelven. A diplomamunka készítéséhez 

elengedhetetlen idegen nyelvű cikkek, könyvek olvasása. 

Értékelés és ellenőrzés 

A gyakorlatok értékelése alapvetően zárthelyi dolgozatok eredménye alapján 

történik. Több tárgynál tipikusan megkövetelik a beadandó házi feladatot. Az 

elméleti anyagból kollokválnak a hallgatók. Az aktuárius specializáción 24, a 

kvantitatív pénzügyek specializáción 21 kollokvium van. Ezek többsége szóbeli 

vizsga, de van írásbeli + szóbeli kombinált vizsga is. A kollokviumok száma 

magas, az aktuárius specializáción 7+6+8+3, a kvantitatív pénzügyek speciali-

záción 7+6+5+3. 

A képzés Oktatási Bizottsága minden évben kiír diplomamunka-témajavaslato-

kat. A hallgatók más témát is választhatnak, ha azt az Oktatási Bizottság jóvá-

hagyja. A diplomamunkák magas színvonalúak, jól kiválasztott, szakmailag ér-

dekes, újszerű témákból készülnek. Több hallgató a bírálója révén kap állás-

ajánlatot. 

A 4. félév végén záróvizsgát tesznek a hallgatók. A záróvizsga bizottság 6-8 

főből áll. Képviselve van mindkét egyetem (ELTE, BCE) és egy fő az üzleti 

életből. A vizsga 2 részből áll: először a diplomamunka védése történik meg, 

ennek keretében a hallgató bemutatja a dolgozatot, annak eredményeit, majd 

válaszol a bírálók és vizsgáztatók kérdéseire. A 2. részben tételsorból húznak 

kérdéseket a hallgatók, és rövid felkészülés után szóban válaszolnak. 

A vizsgakövetelmények megfelelnek az AAE és az IAA követelményeinek is. 

A képzés eredményessége, hallgatói létszámadatok, tehetséggondozás 

A mesterszak közös képzésében 2011-14 között mindkét intézmény kiadott 

diplomát. Eddig a BCE-n (0, 10, 15, 23) összesen 48 diploma kiadására került 
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sor. Az ELTE-n (5, 8, 11, 15) összesen 39 diplomát adtak ki. A nyelvvizsga hiá-

nya nem jellemzi a képzést, inkább a mintatantervhez képest egy-egy félév csú-

szás, többnyire külföldi tanulmányok miatt. A végleges lemorzsolódás csekély. 

A tehetséggondozás fő színtere a BCE-n a szakszeminárium, a TDK és a de-

monstrátori munka. A demonstrátori rendszer keretében a legjobb mesterszakos 

hallgatókat igyekeznek bevonni az alapszakos oktatásba, ahol részt vesznek a 

szemináriumok és konzultációk tartásában, a házi feladatok javításában és a 

vizsgafelügyeletben. Az ELTE szakos hallgatóira a TDK munka nem jellemző, 

az elmúlt években csak 3 hallgató adott be TDK dolgozatot. 

Az önálló kutatásra való felkészülést a mesterképzés során azzal is segítik, hogy 

több tantárgyból önálló vagy kis csoportos (2-3 fős) házi dolgozatot, elemzést 

készítenek és prezentálnak a hallgatók. A részben előre megadott, részben ön-

állóan gyűjtött adatok és idegen nyelvű források felhasználása, elemző bemu-

tatása során ötvözik a hallgatók az egyes tantárgyakban szerzett ismereteiket. 

Az írásban elkészített tanulmányt az oktatók értékelik. 

A képzés eredményességét mutatja, hogy az aktuárius képzések nemzetközi 

hálózata révén a BCE-hallgatók sikerrel pályáztak a Salzburgi Egyetem kon-

centrált kurzusára, a franciaországi Euro-Mediterranean Institute of Risk Sci-

ence képzésére, illetve a Trieszti Egyetem programjára. 

A BPM Mesterszak kiváló hallgatója BCE GTK kitüntetést a két specializáció 

egy-egy végzős hallgatója kapja minden évben. 

A MAT 2011-ben megalapította a Biztosításmatematika Ifjú Mestere díjat, amit 

minden évben az aktuárius szakirányon diplomázó, tanulmányai során és szak-

dolgozatával kiemelkedően sikeres hallgatónak ítél oda. A díj a szakmai elis-

merés mellett három szakmai konferencián, szimpóziumon való ingyenes rész-

vételt finanszíroz a díjazott hallgatók számára. A Biztosítás és Kockázat c. on-

line folyóirat minden számában megjelenik egy-egy, a mesterszakon végzett 

kiváló hallgató szakdolgozatából készült rövidebb tanulmány, amely a friss dip-

lomás hallgatók számára jelentős szakmai presztízst jelent. 

A hallgatóknak elvileg lehetőségük lenne doktori képzésben továbbfejleszteni 

a tudásukat akár hazai, akár külföldi egyetemeken. Ezzel a lehetőséggel azon-

ban nagyon kevesen élnek a könnyű és jó kereseti lehetőségű munkába állás 

miatt. A hallgatók jelentős hányada már a képzés ideje alatt munkát vállal. Az 

esetek túlnyomó többségében leendő szakmájuk szerint helyezkednek el. 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei 

A szak „gazdája”, menedzselése 

A szakfelelősöket a dékán nevezi ki, és felügyeli a munkájukat. A biztosítási és 
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pénzügyi matematika mesterszak felelősei képviselik a szakot belső és külső 

fórumokon, fejlesztési javaslatokat fogalmaznak meg, értékelik a szakon folyó 

munkát, javaslatot tesznek a Kari Tanács felé a szakkal kapcsolatos kérdések-

ben, tagjai a két egyetemet képviselő szakspecifikus oktatási bizottságnak. 

A közös képzés 8 tagú (egyetemenként 4-4 tag) oktatási bizottságának feladata 

a diplomatémák, hallgatói kérvények elbírálása; tárgyi tematikák, felelősök vál-

toztatása esetén javaslat, illetve záróvizsga bizottság tagjaira vonatkozó javaslat 

benyújtása a Kari Tanácsnak. 

Belső, rendszeres minőségbiztosítás 

A BCE minőségirányítási rendszerét a Minőségügyi Kézikönyv (2014. június 

30.) írja le. Az ELTE minőségbiztosítása egyetemi szinten irányított, a Rektori 

Hivatal részeként gondoskodnak az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzéséről. 

A képzés minőségbiztosítását illetően a következők állapíthatók meg: Az okta-

tói létszám bővítésére, új ember alkalmazására évek óta nincs lehetőség. A szak 

oktatói kutatnak, publikálnak az oktatás mellett, de a leterheltségük túlzott. A 

hallgatók általában nagyra értékelik a szakon oktató belső és külső előadók 

szakmai felkészültségét és hozzáállását. A munkaerőpiaci visszajelzések ki-

emelkedően jók. Számos, a biztosítási, pénzügyi és tanácsadó szektorban dol-

gozó óraadó oktató maga mellé veszi a legjobb végzősöket. 

4. A szak összefoglaló értékelése (jelen, jövő) C-SWOT analízisüket is fi-

gyelembe véve 

A C-SWOT analízisben a külső feltételek, korlátok között kiemelendő, hogy 

lényegesen befolyásolja a képzés lehetőségeit a képzésben résztvevő két egye-

tem munkájának összehangolása, továbbá hogy a szakma jogi, közgazdasági 

szabályozásának változásai folyamatos követést igényelnek. A szak erőssége, 

hogy az oktatás kis létszám mellett, a pénzügyi szféra elismert szakembereinek 

bevonásával történik. Ez biztosítja a magas színvonalat, a kutatási beágyazott-

ságot, a kapcsolatot a felhasználói körrel. Gyengeség az oktatók túlterheltsége; 

a jó elhelyezkedési és anyagi lehetőségek nem ösztönzik a hallgatókat arra, 

hogy jelentkezzenek doktori iskolába, így az oktatói utánpótlás veszélyben van.  

Kívánatos lenne a hallgatók angol nyelvi képességeinek, szakmai nyelvismere-

tének tudatos fejlesztése. Idegen nyelven történő szakszöveg olvasás alapvető 

elvárás, de jó lenne, ha az idegen nyelven tartott előadásokra való felkészítés is 

hangsúlyos része lenne az oktatásnak. 

A legnagyobb veszély a személyi feltételek megteremtésében van. A szak okta-

tói a szakma kiváló képviselői. Tudásukat piaci körülmények között is haszno-

sítani tudják az egyetemi bérezés többszöröséért. A külső szakemberek nem a 

fizetésért, hanem a szakma iránti elkötelezettségükért jönnek be az egyetemre 
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néhány órát megtartani. Kérdéses, hogy meddig tartható fenn így magas szintű 

oktatás. 

A biztosítási és pénzügyi matematika mesterszaknál megvalósul, hogy a külön-

böző alapképzésről és különböző oktatási intézményekből jövő hallgatók olyan 

mesterképzést kapnak, amely egyaránt kielégíti a jelentkezők és a gazdaság el-

várásait is. Két nagy egyetem, az ELTE és a BCE a tudásának legjavát teszi 

bele a képzésbe. Páratlanul értékes ez a hazai felsőoktatásban, és jó lenne, ha 

mintául szolgálna más egyetemek és szakok esetén is. A kis létszámú képzésre 

magas képzettségű hallgatók jelentkeznek. Ezt mutatja többek között, hogy 

mindenkinek van már a felvételkor nyelvvizsgája, s azt használják is: a szak-

irodalom jelentős részben idegen nyelvű. 

A tapasztalatok szerint a két egyetem érintett oktatói között kifogástalan az 

együttműködés; a két egyetemi adminisztráció összehangolásában időnként 

adódnak nehézségek. Elhangzottak olyan hallgatói vélemények, s a szak 

SWOT analízise is elismeri, hogy a két egyetem adminisztrációjának jobb ösz-

szehangolása szükséges lenne. 

Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások 

1. Módosítsák a tantervet annak érdekében, hogy eleget tegyenek a MAB bí-

rálati szempontjainak a személyi feltételek tekintetében. (A gyakorlati élet 

képviselői AE oktatóknak tekintendők, nem V vendégoktatóknak: a ven-

dégoktató más felsőoktatási intézmény oktatója.) 

2. Jó lenne megoldani azt a problémát, hogy az oktatók túlterheltek. A kirí-

vóan magas óraterhelés valójában nem annyira a képzés, mint inkább az 

egész egyetem problémája. 

3. Csökkentsék a kollokviumok számát, 8 kollokvium egy félév végén túlzot-

tan sok, 7 is meggondolandó. Vizsgálják meg, összevonhatók-e tantárgyak.  
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Nem értékelt képzések (nincs végzett évfolyam) 

 

 

                                                 
28 2015. szeptember 1. után nem indítható. 

Intézmény Szak 

magyar nyelvű képzés 

MAB szakindítási ha-

tározat száma 

BCE alkalmazott közgazdaságtan BA (angol nyelvű képzés) 2005/6/X/2/59 

BGE 

közszolgálati28 BA 2011/3/VII/1 

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA 2014/8/XIII/20 

turizmus-vendéglátás BA (Székelyudvarhely) 2011/6/IX/3 

vállalkozásfejlesztés MA 2014/8/XIII/19 

MET 

emberi erőforrások BA 2012/7/VIII/1 

gazdálkodási és menedzsment BA (angol nyelvű képzés) 2007/6/VIII/3/3 

kereskedelem és marketing BA (angol nyelvű képzés) 2008/4/VIII/3/7 

nemzetközi gazdálkodás BA (angol nyelvű képzés) 2005/6/X/2/94 

pénzügy és számvitel BA NA 2014/6/VIII/1 

BME pénzügy és számvitel BA 2014/8/XIII/1 

CEU közgazdálkodás és közpolitika MA 2009/7/XII/33 

DE vállalkozásfejlesztés MA (angol nyelvű képzés) 2008/7/XII/3/26 

IBS-ELTE alkalmazott közgazdaságtan 2014/4/IX/2 

IBS emberi erőforrások BA 2014/8/XIII/6 

IBS (AVF) nemzetközi gazdálkodás BA 2011/2/XI/1 

KE regionális és környezeti gazdaságtan MA (angol nyelvű képzés) 2010/1/XIV/29 

KJF 
turizmus-menedzsment MA 2012/1/XI/18 

vállalkozásfejlesztés MA 2011/9/X/8 

KRE 
emberi erőforrások BA 2012/9/VI/5 

gazdálkodási és menedzsment BA 2014/6/VIII/2 

ME emberi erőforrások BA 2013/4/IX/5 

NYF turizmus-vendéglátás BA 2011/7/VIII/7 

NYME turizmus-menedzsment MA 2014/6/VIII/8 

PE kereskedelem és marketing BA 2014/8/XIII/13 

PTE üzleti szakoktató 2013/5/IX/1 

PPKE nemzetközi gazdálkodás BA 2012/4/IX/1 

SZIE vezetés és szervezés MA (angol nyelvű képzés) 2007/8/XII/3/55 

SZTE 
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA (angol nyelvű képzés) 2007/8/XII/3/77 

vállalkozásfejlesztés MA 2013/9/IX/4 

TPF nemzetközi gazdálkodás BA (angol nyelvű képzés) 2012/1/XI/10 

WSUF 
gazdálkodási és menedzsment BA NA 2012/9/VI/9 

pénzügy és számvitel BA 2011/8/VI/7 

Intézmény Szak 

angol nyelvű képzés 

MAB szakindítási ha-

tározat száma 

SZTE gazdálkodási és menedzsment BA 2012/8/VIII/5 

DE nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA 2012/10/XIII/13 

http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=9021&j,f7uxaJqBCMg78LQppsb0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=9020&e7P92uGn7tAMiDWJBJMoa3
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=7138&6ZOs65Z1pf1PQ5QOFaV0H1
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=9002&j,f7uxaJqBCMg78LQppsb0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=4014&sDYxicBUz1QuB18Tda,tq0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=9007&6ZOs65Z1pf1PQ5QOFaV0H1
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=7788&sDYxicBUz1QuB18Tda,tq0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8919&lxjlamzKHyhWVkhM1on1t0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8448&6ZOs65Z1pf1PQ5QOFaV0H1
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8925&j,f7uxaJqBCMg78LQppsb0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=9014&e7P92uGn7tAMiDWJBJMoa3
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8485&j,f7uxaJqBCMg78LQppsb0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=6965&sDYxicBUz1QuB18Tda,tq0
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=8633&e7P92uGn7tAMiDWJBJMoa3
http://tir.mab.hu/index.php?pid=605&tid=601&rid=5142&sDYxicBUz1QuB18Tda,tq0
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Melléklet: 

A gazdaságtudomány képzési területen folyó képzések és akkreditációs minősítésük 

FOI Kód Szint Tárgy Döntés Határozatszám Hatály 
Intézkedé-

si terv 
Monitor 

BCE P17/1 Bs alkalmazott közgazdaságtan A 2016/1/VII/1/1 2021.01.31 2016.03.31  

BME P17/2 Bs alkalmazott közgazdaságtan A 2016/1/VII/1/2 2021.01.31   

ELTE P17/3 Bs alkalmazott közgazdaságtan A 2016/1/VII/1/3 2021.01.31 2016.03.31  

PE P17/4 Bs alkalmazott közgazdaságtan A 2016/1/VII/1/4 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

PTE P17/5 Bs alkalmazott közgazdaságtan A 2016/1/VII/1/5 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BCE P17/6 Bs gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés A 2016/1/VII/1/6 2021.01.31 2016.03.31  

SZIE P17/7 Bs gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés A 2016/1/VII/1/7 2016.12.31   

IBS (AVF) P17/8 Bs közszolgálati NA 2016/1/VII/1/8    

BCE P17/9 Bs közszolgálati NA 2016/1/VII/1/9    

BKF P17/10 Bs közszolgálati NA 2016/1/VII/1/10    

DE P17/11 Bs közszolgálati NA 2016/1/VII/1/11    

KRF P17/12 Bs közszolgálati NA 2016/1/VII/1/12    

NYME P17/13 Bs közszolgálati NA 2016/1/VII/1/13    

PPKE P17/14 Bs közszolgálati A 2016/1/VII/1/14 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

SZE P17/15 Bs közszolgálati A 2016/1/VII/1/15 2021.01.31  2017.09.01 

BCE P17/16 Ms gazdaság-matematikai elemző A 2016/1/VII/1/16 2021.01.31  2017.09.01 

BCE P17/17 Ms 
közgazdálkodás és közpolitika (magyar és angol 

nyelven) 
A 2016/1/VII/1/17 2021.01.31 2016.03.31  

NYME P17/18 Ms közgazdálkodás és közpolitika A 2016/1/VII/1/18 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

SZTE P17/19 Ms közgazdálkodás és közpolitika A 2016/1/VII/1/19 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BCE P17/20 Ms közgazdasági elemző A 2016/1/VII/1/20 2021.01.31 2016.03.31  

BME P17/21 Ms közgazdasági elemző A 2016/1/VII/1/21 2021.01.31   

KEE P17/22 Ms közgazdasági elemző (angol nyelven) A 2016/1/VII/1/22 2021.01.31 2016.03.31  
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FOI Kód Szint Tárgy Döntés Határozatszám Hatály 
Intézkedé-

si terv 
Monitor 

ELTE P17/23 Ms közgazdasági elemző A 2016/1/VII/1/23 2021.01.31 2016.03.31  

PE P17/24 Ms 
közgazdasági elemző (az angol nyelvű képzés 

nem akkreditált) 
A 2016/1/VII/1/24 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

PTE P17/25 Ms közgazdasági elemző A 2016/1/VII/1/25 2021.01.31   

PTE P17/26 Bs gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés NA 2016/1/VII/1/26    

BCE P18/1 Bs emberi erőforrások A 2016/1/VII/2/1 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BGF P18/2 Bs emberi erőforrások A 2016/1/VII/2/2 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

EKF P18/3 Bs emberi erőforrások A 2016/1/VII/2/3 2021.01.31 2016.03.31  

KRF P18/4 Bs emberi erőforrások A 2016/1/VII/2/4 2021.01.31 2016.12.31 2017.09.01 

PE P18/5 Bs emberi erőforrások A 2016/1/VII/2/5 2021.01.31   

PTE P18/6 Bs emberi erőforrások A 2016/1/VII/2/6 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

SZIE P18/7 Bs emberi erőforrások (távoktatás is) A 2016/1/VII/2/7 2021.01.31 2016.03.31  

WSUF P18/8 Bs emberi erőforrások A 2016/1/VII/2/8 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

ZSKF P18/9 Bs emberi erőforrások A 2016/1/VII/2/9 2021.01.31  2017.09.01 

IBS (AVF) P18/10 Bs gazdálkodási és menedzsment A 2016/1/VII/2/10 2021.01.31 2016.03.31  

BCE P18/11 Bs 
gazdálkodási és menedzsment (magyar és angol 

nyelven) 
A 2016/1/VII/2/11 2021.01.31  2017.09.01 

BGF P18/12 Bs gazdálkodási és menedzsment (távoktatás is) A 2016/1/VII/2/12 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BKF P18/13 Bs gazdálkodási és menedzsment A 2016/1/VII/2/13 2021.01.31   

BME P18/14 Bs gazdálkodási és menedzsment A 2016/1/VII/2/14 2021.01.31   

DE P18/15 Bs 
gazdálkodási és menedzsment (magyar és angol 

nyelven) 
A 2016/1/VII/2/15 2021.01.31 2016.03.31  

DF P18/16 Bs gazdálkodási és menedzsment NA 2016/1/VII/2/16    

EDUTUS P18/17 Bs gazdálkodási és menedzsment A 2016/1/VII/2/17 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

EJF P18/18 Bs gazdálkodási és menedzsment A 2016/1/VII/2/18 2021.01.31  2017.09.01 

EKF P18/19 Bs gazdálkodási és menedzsment A 2016/1/VII/2/19 2021.01.31   
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GDF P18/20 Bs gazdálkodási és menedzsment (távoktatás is) A 2016/1/VII/2/20 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

IBS P18/21 Bs gazdálkodási és menedzsment NA 2016/1/VII/2/21    

KRF P18/22 Bs gazdálkodási és menedzsment A 2016/1/VII/2/22 2021.01.31   

KJF P18/23 Bs gazdálkodási és menedzsment (távoktatás is) A 2016/1/VII/2/23 2021.01.31 2016.03.31  

ME P18/24 Bs gazdálkodási és menedzsment A 2016/1/VII/2/24 2021.01.31   

NYF P18/25 Bs gazdálkodási és menedzsment A 2016/1/VII/2/25 2021.01.31 2016.03.31  

NYME P18/26 Bs 
gazdálkodási és menedzsment (magyar és német 

nyelven) 
A 2016/1/VII/2/26 2021.01.31 2016.03.31  

OE P18/27 Bs gazdálkodási és menedzsment A 2016/1/VII/2/27 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

PE P18/28 Bs gazdálkodási és menedzsment A 2016/1/VII/2/28 2021.01.31 2016.03.31  

PTE P18/29 Bs 
gazdálkodási és menedzsment (magyar és angol 

nyelven) 
A 2016/1/VII/2/29 2021.01.31   

SZE P18/30 Bs gazdálkodási és menedzsment (távoktatás is) A 2016/1/VII/2/30 2021.01.31 2016.03.31  

SZTE P18/31 Bs gazdálkodási és menedzsment (távoktatás is) A 2016/1/VII/2/31 2021.01.31 2016.03.31  

SZIE P18/32 Bs 
gazdálkodási és menedzsment (magyar és angol 

nyelven) 
A 2016/1/VII/2/32 2021.01.31 2016.03.31  

TPF P18/33 Bs gazdálkodási és menedzsment A 2016/1/VII/2/33 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

ZSKF P18/34 Bs gazdálkodási és menedzsment A 2016/1/VII/2/34 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BCE P18/35 Ms Master of Business Administration (angol nyelven) A 2016/1/VII/2/35 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BME P18/36 Ms Master of Business Administration A 2016/1/VII/2/36 2021.01.31   

DE P18/37 Ms 
Master of Business Administration (magyar és 

angol nyelven) 
A 2016/1/VII/2/37 2021.01.31  2017.09.01 

ME P18/38 Ms 
Master of Business Administration (magyar és 

angol nyelven) 
A 2016/1/VII/2/38 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

PE P18/39 Ms Master of Business Administration A 2016/1/VII/2/39 2021.01.31   

PTE P18/40 Ms 
Master of Business Administration (az angol 

nyelvű képzés nem akkreditált) 
A 2016/1/VII/2/40 2021.01.31 2016.03.31  
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SZTE P18/41 Ms Master of Business Administration NA 2016/1/VII/2/41    

BCE P18/42 Ms regionális és környezeti gazdaságtan A 2016/1/VII/2/42 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BME P18/43 Ms regionális és környezeti gazdaságtan A 2016/1/VII/2/43 2021.01.31   

KE P18/44 Ms regionális és környezeti gazdaságtan A 2016/1/VII/2/44 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

ME P18/45 Ms regionális és környezeti gazdaságtan A 2016/1/VII/2/45 2021.01.31  2017.09.01 

NYME P18/46 Ms regionális és környezeti gazdaságtan A 2016/1/VII/2/46 2021.01.31  2017.09.01 

PTE P18/47 Ms regionális és környezeti gazdaságtan A 2016/1/VII/2/47 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

SZE P18/48 Ms regionális és környezeti gazdaságtan A 2016/1/VII/2/48 2021.01.31 2016.03.31  

SZTE P18/49 Ms regionális és környezeti gazdaságtan A 2016/1/VII/2/49 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

SZIE P18/50 Ms regionális és környezeti gazdaságtan A 2016/1/VII/2/50 2021.01.31 2016.03.31  

IBS (AVF) P18/51 Ms vállalkozásfejlesztés A 2016/1/VII/2/51 2021.01.31 2016.03.31  

BCE P18/52 Ms vállalkozásfejlesztés A 2016/1/VII/2/52 2021.01.31   

DE P18/53 Ms vállalkozásfejlesztés A 2016/1/VII/2/53 2021.01.31 2016.03.31  

KRF P18/54 Ms vállalkozásfejlesztés A 2016/1/VII/2/54 2021.01.31 2016.12.31  

ME P18/55 Ms vállalkozásfejlesztés A 2016/1/VII/2/55 2021.01.31   

NYME P18/56 Ms vállalkozásfejlesztés A 2016/1/VII/2/56 2021.01.31 2016.03.31  

OE P18/57 Ms vállalkozásfejlesztés A 2016/1/VII/2/57 2021.01.31 2016.03.31  

BCE P18/58 Ms vezetés és szervezés A 2016/1/VII/2/58 2021.01.31   

BKF P18/59 Ms vezetés és szervezés NA 2016/1/VII/2/59    

BME P18/60 Ms vezetés és szervezés A 2016/1/VII/2/60 2021.01.31   

DE P18/61 Ms vezetés és szervezés A 2016/1/VII/2/61 2021.01.31 2016.03.31  

KRF P18/62 Ms vezetés és szervezés A 2016/1/VII/2/62 2021.01.31 2016.12.31 2017.09.01 

ME P18/63 Ms vezetés és szervezés A 2016/1/VII/2/63 2021.01.31   

NYME P18/64 Ms vezetés és szervezés A 2016/1/VII/2/64 2021.01.31 2016.03.31  

PE P18/65 Ms vezetés és szervezés A 2016/1/VII/2/65 2021.01.31   

PTE P18/66 Ms vezetés és szervezés (magyar és angol nyelven) A 2016/1/VII/2/66 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 
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SZE P18/67 Ms vezetés és szervezés A 2016/1/VII/2/67 2021.01.31   

SZIE P18/68 Ms vezetés és szervezés A 2016/1/VII/2/68 2021.01.31 2016.03.31  

NYF P18/69 Bs gazdálkodási és menedzsment (Beregszász) A 2016/1/VII/2/69 2021.01.31 2016.03.31  

SZE P18/70 Ms vezetés és szervezés (Székelyudvarhely) A 2016/1/VII/2/70 2021.01.31  2017.09.01 

BCE P18/71 Ms vezetés és szervezés (Csíkszereda) A 2016/1/VII/2/71 2021.01.31   

BCE P19/1 Bs kereskedelem és marketing A 2016/1/VII/3/1 2021.01.31 2016.03.31  

BGF P19/2 Bs 
kereskedelem és marketing (magyar, angol és 

német nyelven, távoktatás is) 
A 2016/1/VII/3/2 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BKF P19/3 Bs kereskedelem és marketing A 2016/1/VII/3/3 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

DE P19/4 Bs kereskedelem és marketing A 2016/1/VII/3/4 2021.01.31 2016.03.31  

EDUTUS P19/5 Bs kereskedelem és marketing A 2016/1/VII/3/5 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

KE P19/6 Bs kereskedelem és marketing A 2016/1/VII/3/6 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

KRF P19/7 Bs kereskedelem és marketing (távoktatás is) A 2016/1/VII/3/7 2021.01.31 2016.12.31  

ME P19/8 Bs kereskedelem és marketing A 2016/1/VII/3/8 2021.01.31 2016.03.31  

PTE P19/9 Bs kereskedelem és marketing A 2016/1/VII/3/9 2021.01.31 2016.03.31  

SZE P19/10 Bs kereskedelem és marketing A 2016/1/VII/3/10 2021.01.31 2016.03.31  

SZTE P19/11 Bs kereskedelem és marketing A 2016/1/VII/3/11 2021.01.31 2016.03.31  

SZIE P19/12 Bs kereskedelem és marketing A 2016/1/VII/3/12 2021.01.31 2016.03.31  

SZF P19/13 Bs kereskedelem és marketing (távoktatás is) A 2016/1/VII/3/13 2021.01.31 2016.03.31  

WSUF P19/14 Bs kereskedelem és marketing NA 2016/1/VII/3/14    

NYME P19/15 Bs kereskedelem és marketing A 2016/1/VII/3/15 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

OE P19/16 Bs kereskedelem és marketing A 2016/1/VII/3/16 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

SZF P19/17 Bs 
turizmus-vendéglátás (magyar és angol nyelven, 

távoktatás is) 
A 2016/1/VII/3/17 2021.01.31 2016.03.31  

BCE P19/18 Bs turizmus-vendéglátás A 2016/1/VII/3/18 2021.01.31 2016.03.31  
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BGF P19/19 Bs 
turizmus-vendéglátás (magyar, angol és német 

nyelven, távoktatás is) 
A 2016/1/VII/3/19 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BKF P19/20 Bs turizmus-vendéglátás A 2016/1/VII/3/20 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

DE P19/21 Bs turizmus-vendéglátás A 2016/1/VII/3/21 2021.01.31 2016.03.31  

EDUTUS P19/22 Bs turizmus-vendéglátás A 2016/1/VII/3/22 2021.01.31 2016.03.31  

EKF P19/23 Bs turizmus-vendéglátás A 2016/1/VII/3/23 2021.01.31 2016.03.31  

KRF P19/24 Bs turizmus-vendéglátás A 2016/1/VII/3/24 2021.01.31 2016.12.31 2017.09.01 

KJF P19/25 Bs turizmus-vendéglátás (távoktatás is) A 2016/1/VII/3/25 2021.01.31 2016.03.31  

ME P19/26 Bs turizmus-vendéglátás A 2016/1/VII/3/26 2021.01.31 2016.03.31  

PE P19/27 Bs turizmus-vendéglátás (magyar és angol nyelven) A 2016/1/VII/3/27 2021.01.31 2016.03.31  

PTE P19/28 Bs turizmus-vendéglátás A 2016/1/VII/3/28 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

SZIE P19/29 Bs turizmus-vendéglátás A 2016/1/VII/3/29 2021.01.31 2016.03.31  

NYME P19/30 Bs turizmus-vendéglátás A 2016/1/VII/3/30 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BGF P19/31 Bs 
üzleti szakoktató (kereskedelmi, ügyviteli, vendég-

látó szakirányok) 
A 2016/1/VII/3/31 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

NYME P19/32 Bs 
üzleti szakoktató (kereskedelmi, vendéglátó szak-

irányok) 
NA 2016/1/VII/3/32    

BCE P19/33 Ms logisztikai menedzsment A 2016/1/VII/3/33 2021.01.31 2016.03.31  

DE P19/34 Ms logisztikai menedzsment A 2016/1/VII/3/34 2021.01.31 2016.03.31  

ME P19/35 Ms logisztikai menedzsment A 2016/1/VII/3/35 2021.01.31 2016.03.31  

PE P19/36 Ms logisztikai menedzsment A 2016/1/VII/3/36 2021.01.31   

SZE P19/37 Ms logisztikai menedzsment A 2016/1/VII/3/37 2021.01.31 2016.03.31  

SZIE P19/38 Ms logisztikai menedzsment A 2016/1/VII/3/38 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BCE P19/39 Ms marketing (magyar és angol nyelven) A 2016/1/VII/3/39 2021.01.31   

BGF P19/40 Ms marketing A 2016/1/VII/3/40 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BME P19/41 Ms marketing A 2016/1/VII/3/41 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 
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EDUTUS P19/42 Ms marketing A 2016/1/VII/3/42 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

ME P19/43 Ms marketing A 2016/1/VII/3/43 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

PTE P19/44 Ms marketing A 2016/1/VII/3/44 2021.01.31 2016.03.31  

SZE P19/45 Ms marketing A 2016/1/VII/3/45 2021.01.31 2016.03.31  

SZTE P19/46 Ms marketing A 2016/1/VII/3/46 2021.01.31 2016.03.31  

SZIE P19/47 Ms marketing A 2016/1/VII/3/47 2021.01.31 2016.03.31  

BCE P19/48 Ms turizmus-menedzsment NA 2016/1/VII/3/48    

BGF P19/49 Ms turizmus-menedzsment A 2016/1/VII/3/49 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BKF P19/50 Ms turizmus-menedzsment A 2016/1/VII/3/50 2021.01.31 2016.03.31  

KRF P19/51 Ms turizmus-menedzsment A 2016/1/VII/3/51 2021.01.31 2016.12.31 2017.09.01 

PE P19/52 Ms turizmus-menedzsment (magyar és angol nyelven) A 2016/1/VII/3/52 2021.01.31 2016.03.31  

PTE P19/53 Ms turizmus-menedzsment A 2016/1/VII/3/53 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

EDUTUS P19/54 Bs kereskedelem és marketing (Székelyudvarhely) A 2016/1/VII/3/54 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

EDUTUS P19/55 Ms marketing (Székelyudvarhely) NA 2016/1/VII/3/55    

SZE P19/56 Ms marketing (Znojmo) NA 2016/1/VII/3/56    

BGF P19/57 Bs turizmus-vendéglátás (Nyitra) NA 2016/1/VII/3/57    

BME P20/1 Bs nemzetközi gazdálkodás A 2016/1/VII/4/1 2021.01.31   

ME P20/2 Bs nemzetközi gazdálkodás A 2016/1/VII/4/2 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

PE P20/3 Bs nemzetközi gazdálkodás  A 2016/1/VII/4/3 2021.01.31 2016.03.31  

TPF P20/4 Bs nemzetközi gazdálkodás A 2016/1/VII/4/4 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BCE P20/5 Bs nemzetközi gazdálkodás (magyar és angol nyelven) A 2016/1/VII/4/5 2021.01.31 2016.03.31  

BGF P20/6 Bs 
nemzetközi gazdálkodás (magyar, angol, német 

és francia nyelven) 
A 2016/1/VII/4/6 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BKF P20/7 Bs nemzetközi gazdálkodás A 2016/1/VII/4/7 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

DE P20/8 Bs nemzetközi gazdálkodás A 2016/1/VII/4/8 2021.01.31 2016.03.31  

EDUTUS P20/9 Bs nemzetközi gazdálkodás A 2016/1/VII/4/9 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 
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NYME P20/10 Bs nemzetközi gazdálkodás (magyar és angol nyelven) A 2016/1/VII/4/10 2021.01.31 2016.03.31  

WSUF P20/11 Bs nemzetközi gazdálkodás NA 2016/1/VII/4/11    

ZSKF P20/12 Bs nemzetközi gazdálkodás A 2016/1/VII/4/12 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

SZF P20/13 Bs 
nemzetközi gazdálkodás (magyar és angol nyel-

ven, távoktatás is) 
A 2016/1/VII/4/13 2021.01.31 2016.03.31 2018.09.01 

ANNYE P20/14 Ms nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (német nyelven) A 2016/1/VII/4/14 2021.01.31   

BCE P20/15 Ms 
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (magyar és 

angol nyelven) 
A 2016/1/VII/4/15 2021.01.31 2016.03.31  

BME P20/16 Ms nemzetközi gazdaság és gazdálkodás A 2016/1/VII/4/16 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

DE P20/17 Ms nemzetközi gazdaság és gazdálkodás A 2016/1/VII/4/17 2021.01.31 2016.03.31  

ME P20/18 Ms nemzetközi gazdaság és gazdálkodás A 2016/1/VII/4/18 2021.01.31  2017.09.01 

NYME P20/19 Ms nemzetközi gazdaság és gazdálkodás A 2016/1/VII/4/19 2021.01.31 2016.03.31  

PE P20/20 Ms nemzetközi gazdaság és gazdálkodás A 2016/1/VII/4/20 2021.01.31 2016.03.31  

SZE P20/21 Ms nemzetközi gazdaság és gazdálkodás A 2016/1/VII/4/21 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

SZTE P20/22 Ms nemzetközi gazdaság és gazdálkodás A 2016/1/VII/4/22 2021.01.31  2017.09.01 

SZIE P20/23 Ms nemzetközi gazdaság és gazdálkodás A 2016/1/VII/4/23 2021.01.31 2016.03.31  

ZSKF P20/24 Ms nemzetközi gazdaság és gazdálkodás A 2016/1/VII/4/24 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BCE P21/1 Bs pénzügy és számvitel A 2016/1/VII/5/1 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BGF P21/2 Bs pénzügy és számvitel (távoktatás is) A 2016/1/VII/5/2 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

DE P21/3 Bs pénzügy és számvitel A 2016/1/VII/5/3 2021.01.31 2016.03.31  

IBS P21/4 Bs pénzügy és számvitel NA 2016/1/VII/5/4    

KE P21/5 Bs pénzügy és számvitel A 2016/1/VII/5/5 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

KRF P21/6 Bs pénzügy és számvitel (távoktatás is) A 2016/1/VII/5/6 2021.01.31 2016.12.31  

ME P21/7 Bs pénzügy és számvitel A 2016/1/VII/5/7 2021.01.31 2016.03.31  

NKE P21/8 Bs pénzügy és számvitel NA 2016/1/VII/5/8    

NYME P21/9 Bs pénzügy és számvitel A 2016/1/VII/5/9 2021.01.31   



 

720 

FOI Kód Szint Tárgy Döntés Határozatszám Hatály 
Intézkedé-

si terv 
Monitor 

PE P21/10 Bs pénzügy és számvitel A 2016/1/VII/5/10 2021.01.31 2016.03.31  

PTE P21/11 Bs pénzügy és számvitel A 2016/1/VII/5/11 2021.01.31 2016.03.31  

SZTE P21/12 Bs pénzügy és számvitel A 2016/1/VII/5/12 2021.01.31 2016.03.31  

SZIE P21/13 Bs pénzügy és számvitel A 2016/1/VII/5/13 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

SZF P21/14 Bs pénzügy és számvitel (távoktatás is) A 2016/1/VII/5/14 2021.01.31 2016.03.31  

TPF P21/15 Bs pénzügy és számvitel A 2016/1/VII/5/15 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

ZSKF P21/16 Bs pénzügy és számvitel A 2016/1/VII/5/16 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BCE-ELTE P21/17 Ms biztosítási és pénzügyi matematika A 2016/1/VII/5/17 2021.01.31 2016.03.31  

BCE P21/19 Ms pénzügy A 2016/1/VII/5/19 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BGF P21/20 Ms pénzügy A 2016/1/VII/5/20 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BME P21/21 Ms pénzügy A 2016/1/VII/5/21 2021.01.31   

KE P21/22 Ms pénzügy A 2016/1/VII/5/22 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

PTE P21/23 Ms pénzügy A 2016/1/VII/5/23 2021.01.31 2016.03.31  

SZTE P21/24 Ms pénzügy A 2016/1/VII/5/24 2021.01.31   

SZIE P21/25 Ms pénzügy A 2016/1/VII/5/25 2021.01.31 2016.03.31  

BCE P21/26 Ms számvitel A 2016/1/VII/5/26 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

BGF P21/27 Ms számvitel A 2016/1/VII/5/27 2021.01.31   

BME P21/28 Ms számvitel A 2016/1/VII/5/28 2021.01.31   

DE P21/29 Ms számvitel A 2016/1/VII/5/29 2021.01.31 2016.03.31  

ME P21/30 Ms számvitel A 2016/1/VII/5/30 2021.01.31 2016.03.31  

NYME P21/31 Ms számvitel A 2016/1/VII/5/31 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

PE P21/32 Ms számvitel A 2016/1/VII/5/32 2021.01.31 2016.03.31 2017.09.01 

 


