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A MAB Testület 2022/5/VIII/3. sz. határozata 
 
A MAB Testület megállapítja, hogy a benyújtott szaklétesítési dokumentum alapján a Miskolci Egyetem 
által létesítendő pénzügyi menedzsment mesterképzési szak a MAB szaklétesítési 
szempontrendszerében foglaltaknak nem felel meg. 
 
A Testület által elfogadott szakbizottsági indoklás a MAB 2022/5/VIII/3. sz. határozatához: 
 
A létesíteni tervezett szak esetében nem igazolt a kellő szakmai távolság a pénzügy mesterképzési szak, 
a számvitel mesterképzési szak, valamint ezen szakok jelenleg nyilvántartásban szereplő és indítható 
specializációihoz viszonyítva. A létesítendő szak a pénzügyi menedzsment megnevezést kapta, 
azonban a szakmai tartalom alapján kontrolling vagy vezetői számvitel megnevezés kialakítása 
javasolt, mivel a szak tartalma, az általa megszerezhető készségek, képességek, kompetenciák és tudás 
e területekhez kapcsolódik. A pénzügyi szakterületet érintően csupán a pénzügyi kockázatok 
kezelésének témája jelenik meg a létesítési dokumentumban. Az elérendő kompetenciák között a tudás 
összetevő vonatkozásában megjelenik egyrészt „részletekbe menően ismeri a pénzügy… 
összefüggéseit, elméleteit”, másrészt „ismeri a vállalati pénzügyi beruházási döntések 
módszertanát…”. Nem állapítható meg, hogy a pénzügyi kockázatok kezelésének témája, mint 
tudáselem milyen mértékben képes ezen kompetenciák megszerzéséhez hozzájárulni. 
A bemutatott nemzetközi összehasonlítás alapján megállapítható, hogy a nemzetközi tendenciák 
iránya, így az azokhoz való illeszkedés megítélése a létesítési dokumentumban bemutatott információk 
alapján nem lehetséges. A „pénzügyi menedzsment” (financial management) elnevezés az angolszász 
világban vállalati pénzügyek fókuszú, amit alátámaszt, hogy a beadványban nemzetközi 
összehasonlításként bemutatott képzési programok elnevezésében a „financial management”, 
„accounting”, illetve „auditing” kifejezésekkel van párosítva, vagyis önállóan nem hordozza a 
számviteli jellegű tudáselemeket. A létesítendő szak szakmai tartalmát tekintve azonban számviteli 
fókuszú, emiatt a nemzetközi tendenciákhoz való illeszkedés, a szak magyar és angol nyelvű 
elnevezése, valamint a szak elnevezése és a képzési tartalom nincs összhangban. 
A bemutatott kompetenciák csak részben vannak összhangban az MKKR 7. szintjén előírt 
kompetenciákkal. Az MKKR-ben megfogalmazott tudás elemek közül kettő („birtokában van azon 
ismeretek körének, amelyek szükségesek az adott és más képzési területen folyó doktori képzésbe való 
belépéshez”, illetve „részletekbe menően ismeri a szakterületéhez kapcsolódó jogi szabályozást, az 
etikai normákat”) nem jelenik meg az elsajátítandó szakmai kompetenciák felsorolásában. Az 
elsajátítandó szakmai kompetenciák körében több tudáselem az MKKR 6. szintjének feleltethető meg 
(pl. „ismeri a vállalati pénzügyi beruházási döntések módszertanát…” illetve „ismeri az adó és más 
elvonások hazai rendszerét…”).  
A KKK 9.1. A szakmai ismeretek jellemzőinek pontjában bemutatott differenciált szakmai 
ismeretkörben megjelenő ismeretek bemutatása és ezen ismeretek megszerzésének módja nem 
megítélhető, ugyanis a szaklétesítési beadvány nem határoz meg specializációt, illetve szakirányt 
(differenciált szakmai ismereteket).  
A 9.1. pontban bemutatott szakmai ismeretek jellemzőinél nem a szakképzettség szempontjából 
meghatározó tudományterületek és szakterületek kerültek bemutatásra, hanem tantárgyneveket és 
témákat tartalmaz a felsorolás.   
 



 

A szak orientációja gyakorlat-orientált (60-70 százalék), nem állapítható meg azonban, 
hogy a rövid képzési idő mellett miként biztosított a mesterképzési szinttől elvárt mélységű 
ismeretátadás megszerzése gyakorlati képzés keretei között, úgy, hogy szakmai gyakorlatot nem ír elő 
a képzés. A tervezett két féléves képzési idő alatt nem sajátítható el a képzési célban meghatározott 
elméleti ismeretanyag a képzés gyakorlatiorientált jellegét figyelembe véve. 
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