
ME-GÉIK
Intézmény elérhetősége:
•  Postacím: 3515 Miskolc-Egyetemváros
•  Telefon: (46) 565-111/1021, (46) 565-111/1022, (46) 565-111/2352
•  E-mail: gkdh5@uni-miskolc.hu, gkdh4@uni-miskolc.hu
•  Honlap: http://www.geik.uni-miskolc.hu

1. NAPPALI KÉPZÉSEK

1.1. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETET T SZAKOK

Képzési 
szint

Munkar
end

Finanszír
ozási 
forma

Meghirdetett képzés
Önköltség 

(félév)

Képz. 
idő

(félév)

Kapacitás
(min. < 
max.)

Érettségi vizsgakövetelmények
Képzési
terület

Pontsz. 
fels. okl. 

IGEN/NEM

A N K gazdaságinformatikus(1) 260 000 Ft 7 1 < 10

matematika és
fizika v. informatika v. ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy(21) v. szakmai előkészítő tárgy(25) INF I

A N K
gépészmérnöki 
(Miskolc)(1)(2)(3)(16) 260 000 Ft 7 1 < 15

matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai 
érettségi vizsgatárgy(18) v. szakmai előkészítő tárgy(23) MŰSZ I

A N K
ipari termék- és formatervező 
mérnöki (1)(2) 260 000 Ft 7 1 < 10

alkalmassági vizsga (Alk) és matematika és biológia v. 
fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy(19) v. szakmai előkészítő tárgy(23) MŰSZ I

A N K járműmérnöki(1)(2)(4) 260 000 Ft 7 1 < 10

matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai 
érettségi vizsgatárgy(18) v. szakmai előkészítő tárgy(23) MŰSZ I

A N K
logisztikai 
mérnöki(1)(2)(12)(16) 260 000 Ft 7 1 < 10

matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai 
érettségi vizsgatárgy(18) v. szakmai előkészítő tárgy(23) MŰSZ I

A N K mechatronikai mérnöki(1)(2)(7) 260 000 Ft 7 1 < 10

matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai 
érettségi vizsgatárgy(18) v. szakmai előkészítő tárgy(23) MŰSZ I

A N K
mérnökinformatikus 
(Miskolc)(1)(2)(9)(16) 260 000 Ft 7 1 < 10

matematika és
fizika v. informatika v. ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy(20) v. szakmai előkészítő tárgy(24) INF I



A N K műszaki menedzser(1)(2)(6) 260 000 Ft 7 1 < 10

matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. történelem v. 
ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(17) v. szakmai 
előkészítő tárgy(22) MŰSZ I

A N K
programtervező 
informatikus(1)(2) 260 000 Ft 6 1 < 15

matematika és
fizika v. informatika v. ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy(21) v. szakmai előkészítő tárgy(25) INF I

A N K villamosmérnöki(1)(2)(5)(16) 260 000 Ft 7 1 < 10

matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai 
érettségi vizsgatárgy(18) v. szakmai előkészítő tárgy(23) MŰSZ I

1.2. MESTERKÉPZÉSBEN, NAPPALI MUNKARENDBEN MEGHIRDE TETT SZAKOK

Képzési 
szint

Munkar
end

Finanszír
ozási 
forma

Meghirdetett képzés
Önköltség 

(félév)

Képz. 
idő

(félév)

Kapacitás
(min. < 
max.)

Személyes megjelenést igényl ő vizsgaformák
Képzési
terület

M N K
gépészmérnöki 
(Miskolc)(1)(2)(27)(33) 370 000 Ft 4 1 < 10 szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) MŰSZ

M N K logisztikai mérnöki(1)(2)(31) 370 000 Ft 4 1 < 10 szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) MŰSZ

M N K
mechatronikai 
mérnöki(1)(2)(30) 370 000 Ft 4 1 < 10 szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) MŰSZ

M N K
mérnökinformatikus 
(Miskolc)(1)(2)(26)(33) 370 000 Ft 4 1 < 10 szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) INF

M N K villamosmérnöki(1)(2)(29) 370 000 Ft 4 1 < 10 szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) MŰSZ

2. RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

2.1. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETET T SZAKOK

Képzési 
szint

Munkar
end

Finanszír
ozási 
forma

Meghirdetett képzés
Önköltség 

(félév)

Képz. 
idő

(félév)

Kapacitás
(min. < 
max.)

Érettségi vizsgakövetelmények
Képzési
terület

Pontsz. 
fels. okl. 

IGEN/NEM

A L K
gépészmérnöki 
(Miskolc)(1)(8)(14)(16) 260 000 Ft 7 1 < 10

matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai 
érettségi vizsgatárgy(18) v. szakmai előkészítő tárgy(23) MŰSZ I

A L K logisztikai mérnöki(1)(13)(14) 260 000 Ft 7 1 < 10

matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai 
érettségi vizsgatárgy(18) v. szakmai előkészítő tárgy(23) MŰSZ I



A L K
mérnökinformatikus 
(Miskolc)(1)(10)(14)(16) 260 000 Ft 7 1 < 10

matematika és
fizika v. informatika v. ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy(20) v. szakmai előkészítő tárgy(24) INF I

A L K
mérnökinformatikus 
(Ózd)(1)(11)(14) 260 000 Ft 7 1 < 10

matematika és
fizika v. informatika v. ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy(20) v. szakmai előkészítő tárgy(24) INF I

A L K villamosmérnöki(1)(5)(14)(16) 260 000 Ft 7 1 < 10

matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai 
érettségi vizsgatárgy(18) v. szakmai előkészítő tárgy(23) MŰSZ I

2.2. MESTERKÉPZÉSBEN, LEVELEZŐ MUNKARENDBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képzési 
szint

Munkar
end

Finanszír
ozási 
forma

Meghirdetett képzés
Önköltség 

(félév)

Képz. 
idő

(félév)

Kapacitás
(min. < 
max.)

Személyes megjelenést igényl ő vizsgaformák
Képzési
terület

M L K
gépészmérnöki 
(Miskolc)(1)(28)(32)(33) 370 000 Ft 4 1 < 10 szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) MŰSZ

M L K logisztikai mérnöki(1)(31)(32) 370 000 Ft 4 1 < 10 szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) MŰSZ

M L K
mérnökinformatikus 
(Miskolc)(1)(26)(32)(33) 370 000 Ft 4 1 < 10 szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) INF

M L K villamosmérnöki(1)(29)(32) 370 000 Ft 4 1 < 10 szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) MŰSZ

3. TÁVOKTATÁS

3.1. MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK

Képzési 
szint

Munkar
end

Finanszír
ozási 
forma

Meghirdetett képzés
Önköltség 

(félév)

Képz. 
idő

(félév)

Kapacitás
(min. < 
max.)

Érettségi vizsgakövetelmények
Képzési
terület

Pontsz. 
fels. okl. 

IGEN/NEM

F T K
mérnökinformatikus 
[rendszergazda](1)(15) 200 000 Ft 4 1 < 10 bármelyik két érettségi vizsgatárgy INF I

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és 
kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI 
rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a Felvi Duális képzések oldalain található.



(10) Választható specializációk: infokommunikációs, korszerű WEB technológiák, termelésinformatika.

(11) Választható specializáció: korszerű WEB technológiák.

(12) Választható specializációk: lean folyamatmérnök, logisztikai rendszerek.

(5) Választható specializációk: elektronikai tervezés és gyártás, ipari automatizálás és kommunikáció, villamos energetika.

(6) Választható specializáció: gépészeti.

(7) Választható specializáció: gépészeti mechatronika.

(8) Választható specializációk: gépgyártástechnológiai, géptervező, minőségbiztosítási, szerszámgépészeti és célgép tervező, vegyipari gépészeti.

(19) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: faipar ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, könnyűipar ismeretek, nyomdaipar ismeretek.

(13) Választható specializáció: logisztikai rendszerek.

(16) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

(3) Választható specializációk: anyagtechnológiai, gépgyártástechnológiai, géptervező, mérnöki modellezés, minőségbiztosítási, szerszámgépészeti és célgép tervező, vegyipari 
gépészeti.

(4) Választható specializáció: autóipari.

(9) Választható specializációk: infokommunikációs, informatikai rendszermérnök, korszerű WEB technológiák, logisztikai rendszerek, számítógépes játékfejlesztő, 
termelésinformatika.

(14) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira félévente 8-10 alkalommal, péntek délután (12-20 óra 
között) és szombaton (8-18 óra között) kerül sor.

(15) Távoktatás munkarendű képzésben a konzultációk gyakorisága:A távoktatásos munkarendű képzés engedélyezési dokumentumának megfelelően a személyes konzultációs 
órák száma félévenként maximum 66. A tanórák szombaton (8-18 óra között) és péntek délután (12-20 óra között) kerülnek megtartásra. A személyes konzultáció mellett minden 
tárgyból hetente egy alkalommal 1 órás internetes konzultációs lehetőséget is biztosítunk a délutáni időszakban..

(17) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: bányászat ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás 
ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gazdasági ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kohászat ismeretek, 
könnyűipar ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, 
mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, rendészet ismeretek, távközlés ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar 
ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

(18) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: bányászat ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás 
ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kohászat ismeretek, könnyűipar ismeretek, 
környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdaság 
ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, rendészet ismeretek, távközlés ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, 
villamosipar és elektronika ismeretek.



(20) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

(21) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek.

(24) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, informatikai alapismeretek.

(22) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, 
kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek 
(üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika).

(23) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, 
környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika).

(25) Szakmai előkészítő tárgy: informatikai alapismeretek.

(26) Választható specializációk: alkalmazásfejlesztői, kommunikációs technológiák, termelésinformatikai.

(27) Választható specializációk: alkalmazott mechanika, általános géptervező, anyagtechnológiai és hegesztéstechnológiai, CAD/CAM, gépgyártástechnológia és gyártási
rendszerek, Lean-mérnök, minőségbiztosítás, szerszámgépészeti, terméktervező, vegyipari gépészeti.

(28) Választható specializációk: általános géptervező, anyagtechnológiai és hegesztéstechnológiai, CAD/CAM, gépgyártástechnológia és gyártási rendszerek, minőségbiztosítás,
szerszámgépészeti, terméktervező, vegyipari gépészeti.

(29) Választható specializáció: folyamatirányítási és ipari kommunikációs rendszerek.

(30) Választható specializáció: gyártóeszköz mechatronika.

(31) Választható specializáció: logisztikai folyamatok.

(32) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái félévente 8-10 alkalommal, péntek délután (12-20 óra
között) és szombaton (8-18 óra között) kerülnek megtartásra.

(33) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.


