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BEMENETI KÖVETELMÉNYEK 
A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN 

 
Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó 
egyes bemeneti követelményeket olvashatja. Fontos hangsúlyozni, hogy a táblázat nem minden 
esetben tartalmazza a mesterképzési szakok bemeneti követelményeinek szintén megfelelő, de a 
korábbi képzési rendszerben szerzett főiskolai, egyetemi okleveleket. A főiskolai, egyetemi 
képzések alapképzéseknek illetve osztatlan képzéseknek való megfeleltetésére vonatkozóan a 
felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. 
(XII.22.) Korm. rendelet 4. számú melléklete irányadó, ezekkel kapcsolatban az adott 
felsőoktatási intézménynél lehet érdeklődni (illetve l. az Előzményként elfogadott szakok, 
kreditelismerés és pontszámítás mesterképzésre történő jelentkezés esetén c. fejezetet.). 
 
 

AGRÁRMÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a növénytermesztő mérnöki, az állattenyésztő 
mérnöki, a kertészmérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, a gazdasági és 
vidékfejlesztési agrármérnöki, a természetvédelmi mérnöki, az élelmiszermérnöki, a vadgazda 
mérnöki szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
ALKALMAZOTT MATEMATIKUS 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a matematika alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a természettudomány, műszaki, informatika képzési területek valamennyi alapképzési szakja, 
a gazdaságtudományok képzési terület közgazdasági képzési ágának gazdaság- és pénzügy-
matematikai elemzés alapképzési szakja. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok az alap- vagy mesterfokozatot adó 
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű 
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése 
alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
ALKALMAZOTT NYELVÉSZET 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a magyar, az anglisztika, a germanisztika, a 
romanisztika, a romológia és a szlavisztika alapképzési szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a 
pedagógia, a pszichológia és a szabad bölcsészet alapképzési szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- és mesterfokozatot 
adó alapképzési, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 
törvény szerinti főiskolai, egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának 
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága 
elfogad. 
  



Az itt olvasható információk a 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásra vonatkoznak.  

 

2 
 

ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az állattenyésztő mérnöki, mezőgazdasági 
mérnöki, vadgazda mérnöki alapképzési szakok. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: a 
növénytermesztő mérnöki, természetvédelmi mérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, 
informatikus és szakigazgatási mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, élelmiszermérnöki, 
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, biológia, környezettan alapképzési szakok, valamint 
állatorvosi osztatlan mesterképzési szak. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
AMERIKANISZTIKA 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: anglisztika alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a magyar, a történelem, a szabad bölcsészet, germanisztika, romanisztika, romológia, 
szlavisztika, informatikus könyvtáros, kommunikáció és médiatudomány, kulturális antropológia, 
szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
ANDRAGÓGIA 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: andragógia alapképzési szak, továbbá a 
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi 
szervező, munkavállalási tanácsadó, egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser, 
művelődésszervező, humánszervező szakok, illetve ezekkel megfeleltethető korábbi főiskolai, 
egyetemi szintű szakok (népművelés, közművelődési). 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a pedagógia, a pszichológia és az emberi erőforrások alapképzési szakok, továbbá bármely 
pedagógus szakképzettséget adó szak. 
 
ANGLISZTIKA 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: anglisztika alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a magyar, germanisztika, szlavisztika, romanisztika, romológia, a történelem, a szabad 
bölcsészet, informatikus könyvtáros, kommunikáció és médiatudomány, kulturális antropológia, 
szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
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ANYAGMÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: az anyagmérnöki alapképzési szak, az 
anyagmérnöki, illetve a kohómérnöki főiskola szintű alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: az energetikai mérnöki, a faipari mérnöki, a gépészmérnöki, az ipari termék és formatervezői, 
a vegyészmérnöki, a villamosmérnöki, valamint a természettudományi szakcsoportból a kémia és a 
környezettan alapképzési szak. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
ANYAGTUDOMÁNY 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a fizika, a kémia és az anyagmérnöki 
alapképzési szakok. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a természettudomány képzési területről a biológia, a környezettan, a földtudományi 
alapképzési szakok; a műszaki képzési területről a vegyészmérnöki, a biomérnöki, a 
környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a villamosmérnöki, a mechatronikai 
mérnöki alapképzési szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó alapképzési, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 
1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit 
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 
kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
ÁPOLÁS 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ápolás és betegellátás alapképzési szak 
ápoló szakiránya. 
 
BIOMÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a vegyészmérnöki alapképzési szak, a 
biomérnöki alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a környezetmérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a kémia, a biológia, az élelmiszermérnöki, az 
anyagmérnöki alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 
kémiatanári, biológiatanári főiskolai vagy egyetemi szintű szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó alapképzési, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 
1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit 
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 
kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a had- és biztonságtechnikai mérnöki 
alapképzési szak, valamint a főiskolai szintű biztonságtechnikai alapképzési szak. 
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A bemenethez meghatározott kreditek teljésítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a gépészmérnöki, a közlekedésmérnöki, a villamosmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a 
mezőgazdasági és az élelmiszer-ipari gépészmérnöki, az energetikai mérnöki, a mérnök informatikus. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
CSILLAGÁSZ 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a fizika alapképzési szak környezetfizika 
specializációja, földtudományi alapképzési szak csillagászati specializációja. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: fizika alapképzési szak, valamint a földtudományi alapképzési szakok nem csillagászati 
specializációval. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok az alap- vagy mesterfokozatot adó 
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű 
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése 
alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: az egészségügyi szervező alapképzési szak és 
a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- és 
osztatlan vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 
szerinti főiskolai, egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául 
szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
EGÉSZSÉGÜGYI MÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: - 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: 
biomérnöki, villamosmérnöki, gépészmérnöki, mérnök informatikus, programtervező informatikus, 
gazdaságinformatikus, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, biológia, fizika, 
kémia alapképzési szakok, valamint az osztatlan orvos mesterképzési szak. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS -MINŐSÉGI MÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: 

- agrár képzési területről: élelmiszermérnöki, mezőgazdasági mérnöki alapképzési szakok, valamint 
állatorvosi osztatlan szak; 

- műszaki képzési területről: biomérnöki alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: 

- agrár képzési területről: a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a növénytermesztő mérnöki, az 
állattenyésztő mérnöki, a kertészmérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 
alapképzési szakok; 

- műszaki képzési területről: a vegyészmérnöki, a környezetmérnöki alapképzési szakok; 
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- természettudomány képzési területről: a biológia, a kémia alapképzési szakok; 
- orvos- és egészségtudomány képzési területről: orvos osztatlan szak, az ápolás és betegellátás 

alapképzési szak dietetikus szakiránya. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 
szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának 
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága 
elfogad. 
 
ÉLELMISZERMÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: 

- agrár képzési területről: az élelmiszermérnöki alapképzési szak; 
- műszaki képzési területről: a biomérnöki és a vegyészmérnöki alapképzési szakok. 

A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: 

- agrár képzési területről: a mezőgazdasági mérnöki, a környezetgazdálkodási az agrármérnöki, a 
növénytermesztő mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, a kertészmérnöki, a mezőgazdasági és 
élelmiszeripari gépészmérnöki alapképzési szakok; 

- műszaki képzési területről: a környezetmérnöki alapképzési szak; 
- természettudomány képzési területről: a biológia, a fizika, a kémia alapképzési szakok; 
- orvos- és egészségtudomány képzési területről: ápolás és betegellátás alapképzési szak dietetikus 

szakiránya. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
EMBERI ERŐFORRÁS TANÁCSADÓ 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: andragógia, emberi erőforrások alapképzési 
szakok, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű személyügyi szervező, 
munkavállalási tanácsadó, művelődésszervező, egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési 
menedzser, humán szervező szakok. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a pedagógia és a pszichológia alapképzési szak, továbbá bármely pedagógus 
szakképzettséget adó szak. 
 
ENERGETIKAI MÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az energetikai mérnöki alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki és villamosmérnöki szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS ELJÁRÁSTECHNIKAI GÉPÉSZMÉRNÖK 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki és az energetikai mérnöki 
alapképzési szak. 
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A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: az anyagmérnöki, a gépészmérnöki, az energetikai mérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszer-
ipari gépészmérnöki, a közlekedésmérnöki és a mechatronikai mérnöki alapképzési szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó alapképzési, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 
1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit 
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 
kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe a jogi, valamint a közigazgatási, rendészeti és 
katonai képzési terület igazgatási és rendészeti képzési ágának alapképzési szakjai, továbbá a korábbi 
jogi és igazgatási képzési terület alapképzési szakjai. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: politológia, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi kommunikáció, nemzetközi tanulmányok 
alapképzési szakok, a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület katonai képzési ágának 
szakjai, valamint a gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágának alapképzési szakjai. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó alapképzési, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a kredit 
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 
kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
FAIPARI MÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a faipari mérnöki alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: az anyagmérnöki, a gépészmérnöki, a könnyűipari mérnöki, a műszaki menedzser, az ipari 
termék és formatervezői. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok a legalább alapfokozatot adó 
alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű 
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése 
alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
FILMOPERATŐR MŰVÉSZ 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a művészet képzési területen a kameraman és 
a mozgókép alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a művészet képzési területen a televíziós műsorkészítő, a média design és a fotográfia 
alapképzési szakok, a művészetközvetítés képzési területen a mozgóképkultúra és médiaismeret 
alapképzési szak mozgóképkészítő specializációja, valamint az intermédia-művész osztatlan 
mesterképzési szak. 
 
FILMRENDEZŐ MŰVÉSZ 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a művészet képzési területen a kameraman 
alapképzési szak, valamint a mozgókép alapképzési szak film- és televízió-rendező szakiránya. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a művészet képzési területen a televíziós műsorkészítő, a média design, és a fotográfia 
alapképzési szakok, a mozgókép alapképzési szak vágó és hangmester szakiránya, a 
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művészetközvetítés képzési területen a mozgóképkultúra és médiaismeret, a bölcsészettudomány 
képzési területen a szabad bölcsészet, a társadalomtudomány képzési területen a kommunikáció és 
médiatudomány alapképzési szakok, valamint a művészet képzési területen az intermédia-művész 
osztatlan mesterképzési szak. 
 
FIZIKUS 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a fizika alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a kémia, a környezettan, a villamosmérnöki, a vegyészmérnöki, a gépészmérnöki, a 
mechatronikai mérnöki, az anyagmérnöki, a műszaki informatika, a matematika alapképzési szak és a 
természettudomány képzési terület egyéb szakjai a tanári modul fizika szakmai ismeretkörével. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
GAZDASÁGI AGRÁRMÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, 
valamint az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szakok. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: az agrár képzési terület egyéb alapképzési szakjai, valamint a gazdaságtudományok képzési 
terület alapképzési szakjai. 
Meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok 
az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 
szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
GAZDASÁGINFORMATIKUS 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságinformatikus alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a mérnök-informatikus, a programtervező informatikus, a gazdálkodási és menedzsment, a 
gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, a pénzügy és számvitel alapképzési szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
GEOGRÁFUS 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a földrajz alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a műszaki földtudományi, a földtudományi, a környezettan, a földmérő és földrendező 
mérnöki, a tájrendező és kertépítő mérnöki, a környezetmérnöki, a turizmus-vendéglátás. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
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GÉPÉSZETI MODELLEZÉS 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, 
a közlekedésmérnöki alapképzési szakok. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: az építőmérnöki, a vegyészmérnöki, a biomérnöki, a villamosmérnöki, a matematika, a 
mérnökinformatikus, a fizika, az ipari termék- és formatervező mérnöki, a műszaki menedzser, a 
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a 
könnyűipari mérnöki, az energetikai mérnöki, a környezetmérnöki. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
GÉPÉSZMÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: az anyagmérnöki, az energetikai mérnöki, az ipari termék és formatervező mérnöki, a 
mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki, a közlekedésmérnöki és a mechatronikai mérnöki 
alapképzési szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
GYÓGYSZERVEGYÉSZ-MÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a vegyészmérnöki alapképzési szak, a 
biomérnöki alapképzési szak, a környezetmérnöki alapképzési szak, a kémia alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: az anyagmérnöki, az agrármérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari mérnöki, a biológia, a 
környezettan. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
INFO-BIONIKA MÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a molekuláris bionika vagy a molekuláris 
bionika mérnöki alapképzési szak 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető alapképzési 
szakok: a biomérnöki, villamosmérnöki, mérnökinformatikus, vegyészmérnöki, biológia, kémia 
alapképzési szakok, valamint az általános orvos, fogorvos, gyógyszerész osztatlan mesterképzési 
szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- és mesterfokozatot 
adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
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INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: informatikus könyvtáros alapképzési szak, 
továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű könyvtáros, 
informatikus könyvtáros alapképzési szakok. 
Meghatározott feltételekkel vehetők figyelembe továbbá azok az alap vagy mesterfokozatot adó 
alapképzési, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit 
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 
kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
INFRASTRUKTÚRA-ÉPÍTŐMÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az építőmérnöki alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szak: az építészmérnöki. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
IPARI TERMÉKTERVEZŐ MÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: ipari termék- és formatervező mérnöki 
alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, könnyűipari mérnöki, anyagmérnöki, 
közlekedésmérnöki, faipari mérnöki, villamosmérnöki. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
JÁRMŰMÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a közlekedésmérnöki, a járműmérnöki és a 
logisztikai mérnöki alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a mérnök 
informatikus, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
KERTÉSZMÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a kertészmérnöki alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: az élelmiszermérnöki, a környezetgazdálkodási, az agrármérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, 
a növénytermesztő mérnöki, a tájrendező és kertépítő mérnöki, az erdőmérnöki, a biológia, az 
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informatikus és szakigazgatási mérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, 
természetvédelmi mérnöki alapképzési szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
KLASSZIKA-FILOLÓGIA 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ókori nyelvek és kultúrák alapszak klasszika-
filológia szakiránya. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó alapképzési, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 
1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit 
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 
kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
KLASSZIKUS BALETTMŰVÉSZ 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: táncművész alapképzési szak, valamint a 
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti balettművész szak. 
 
KOHÓMÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: az anyagmérnöki alapképzési szak, a 
kohómérnöki főiskola szintű alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a gépészmérnöki, a műszaki földtudományi, a közlekedésmérnöki, a villamosmérnöki, az 
energetikai mérnöki, a had- és a biztonságtechnikai mérnöki, a vegyészmérnöki, a 
mérnökinformatikus, a kémia és a környezettan. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: kommunikáció- és médiatudomány 
alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű 
kommunikáció alapképzési szak. 
Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a 
bölcsészettudományi és a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjai. 
Meghatározott feltételek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó alapképzési, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 
1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit 
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 
kreditátviteli bizottsága elfogad. 
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KÖNNYŰIPARI MÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a könnyűipari mérnöki alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a vegyészmérnöki, a faipari mérnöki, az anyagmérnöki, a gépészmérnöki, a műszaki 
menedzser, az ipari termék és formatervezői. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: környezetgazdálkodási agrármérnöki 
alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő mérnöki, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, 
informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, 
természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki alapképzési szak. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó alapképzési, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 
1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit 
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 
kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
KÖRNYEZETMÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a környezetmérnöki alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a vegyészmérnöki, a biomérnöki, a műszaki földtudományi mérnöki. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
KÖRNYEZETTUDOMÁNY 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a környezettan, a környezetmérnöki, a 
környezetgazdálkodási agrármérnöki, a természetvédelmi mérnöki alapképzési szakok, valamint a 
biológia, a fizika, a földrajz, a földtudományi, a kémia alapképzési szakok a tanári modul környezettan 
szakmai ismeretkörével. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a biomérnöki és vegyészmérnöki alapképzési szakok, valamint a műszaki, agrár képzési 
területpontban fel nem sorolt alapképzési szakjai. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
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KÖZÉP-EURÓPA TANULMÁNYOK 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány képzési területen a 
magyar, a történelem, a néprajz, a szlavisztika, a romológia, valamint a szabad bölcsészet alapképzési 
szakok, valamint a germanisztika alapképzési szak német, nemzetiségi német, a romanisztika 
alapképzési szak román, olasz szakirányai, továbbá a társadalomtudomány képzési terület társadalmi 
tanulmányok és szociológia alapképzési szakjai. 
Meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok 
az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 
szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA 
 
A teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- 
és pénzügy-matematikai elemzés, a közszolgálati alapképzési szak. 
A belépésnél meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: a 
gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és 
számvitel, a nemzetközi tanulmányok, a politológia, a szociális munka, a szociológia, a társadalmi 
tanulmányok, az igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, a munkaügyi és társadalombiztosítási 
igazgatási, a nemzetközi igazgatási, a védelmi igazgatási, a katonai gazdálkodási alapképzési szakok, 
valamint az 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű gazdaságmatematikai elemző, 
közgazdasági, közgazdász tanári, gazdálkodási, gazdálkodási közgazdász tanári, nemzetközi 
kapcsolatok, pénzügyi szakok és a főiskolai szintű közszolgáltatási közgazdász szak. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése 
alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: alkalmazott közgazdaságtan, gazdaság- és 
pénzügy-matematikai elemzés vagy közszolgálati alapképzési szakok. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: 
gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, nemzetközi 
gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató alapképzési szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a közlekedésmérnöki, a járműmérnöki és a 
logisztikai mérnöki alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a mérnök 
informatikus, az építőmérnöki, a könnyűipari mérnöki. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
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KÖZÖSSÉGI ÉS CIVIL TANULMÁNYOK 
 
Teljes kreditérték beszámításával elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a 
bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a pedagógusképzés, a gazdaságtudományok, jogi 
képzési terület vagy a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület közigazgatási képzési 
ágának alapképzési szakjai, valamint az ezeknek megfelelő, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
KULTURÁLIS MEDIÁCIÓ 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az andragógia alapképzési szak, továbbá a 
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű népművelő, művelődésszervező, 
népművelő-könyvtáros, valamint egyetemi szintű népművelő, közművelődési előadó, művelődési (és 
felnőttképzési) menedzser, művelődésszervező diplomát kiadó szakok. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szak a bölcsészettudomány képzési területen a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok 
képzési területen az emberi erőforrások; a társadalomtudomány képzési területen a szociológia, a 
politológia, az informatikus könyvtáros és a kulturális antropológia alapképzési szakok; valamint a 
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű személyügyi szervező, a tanító, a 
tanár, az egyetemi szintű humán szervező szakok. 
Meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok 
az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 
szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának 
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága 
elfogad. 
 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK 
 
Teljes kreditérték beszámításával elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a 
társadalomtudomány képzési terület alapképzési szakjai, a szabad bölcsészet és a történelem 
alapképzési szakok, valamint a magyar alapképzési szak hungarológia és összehasonlító 
irodalomtudomány specializációi. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: az építészmérnöki és az építőművészet alapképzési szakok, továbbá az építészmérnöki, az 
ingatlanfejlesztő építészmérnöki, a szerkezettervező építészmérnöki, az urbanista építészmérnöki, és 
az építőművész mesterképzési szakok, gazdaságtudományok, a jogi képzési terület vagy a 
közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület közigazgatási képzési ágának bármely 
mesterképzési szakjai valamint az építész és az építőművész osztatlan mesterképzési szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap vagy mesterfokozatot adó 
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű 
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése 
alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
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LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki alapképzési szak 
épületgépészet szakirány, az építőmérnöki alapképzési szak magasépítő szakirány. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, az energetikai mérnöki, a villamosmérnöki, az 
építőmérnöki, az építészmérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a mérnökinformatikus. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
LOGISZTIKAI MENEDZSMENT 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási 
és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az 
emberi erőforrás, a közszolgálati, az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakok. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehetők: a gazdaság- és pénzügy-
matematikai elemzés, az üzleti szakoktató, a gazdaságinformatikus, a mérnökinformatikus, a 
programtervező informatikus, a közlekedésmérnöki és a műszaki menedzser, gépészmérnöki 
alapképzési szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó alapképzési, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 
1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit 
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 
kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
LOGISZTIKAI MÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a közlekedésmérnöki, a járműmérnöki és a 
logisztikai mérnöki alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a mérnök 
informatikus, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, a könnyűipari mérnök. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
MARKETING 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási 
és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az 
emberi erőforrások alapképzési szakok. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehetőek az alkalmazott 
közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, valamint a közszolgálati alapképzési 
szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
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MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy 
és számvitel, a nemzetközi gazdálkodás, a kereskedelem és marketing, valamint a műszaki menedzser 
alapképzési szakok. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: az emberi erőforrások, a turizmus-vendéglátás, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- 
és pénzügy-matematikai elemzés, a közszolgálati, az üzleti szakoktató alapképzési szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
MATEMATIKUS 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a matematika alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a természettudomány, műszaki, informatika képzési területek valamennyi alapképzési szakja, 
a gazdaságtudományok képzési terület közgazdasági képzési ágának gazdaság- és pénzügy-
matematikai elemzés alapképzési szakja. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok az alap- vagy mesterfokozatot adó 
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű 
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése 
alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
MECHATRONIKAI MÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mechatronikai mérnöki alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a gépészmérnöki, a közlekedésmérnöki, a villamosmérnöki, a mérnök informatikus, a 
mezőgazdasági és élelmiszer-ipari a gépészmérnöki, az energetikai mérnöki. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
MÉRNÖKINFORMATIKUS 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mérnökinformatikus alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a gazdasági informatikus és a programtervező informatikus alapképzési szak. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
MEZŐGAZDASÁGI BIOTECHNOLÓGUS 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak; 
- növényi biotechnológia szakiránynál: a kertészmérnöki és a növénytermesztő mérnöki alapképzési 
szakok; 
- állati biotechnológia szakiránynál: az állattenyésztő mérnöki alapképzési szak. 
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A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: 

- agrár képzési területről: az erdőmérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a vadgazda 
mérnöki, a kertészmérnöki és a növénytermesztő mérnöki (állati biotechnológia szakirány választása 
esetén), az állattenyésztő mérnöki alapképzési szakok (növényi biotechnológia szakirány választása 
esetén); 

- műszaki képzési területről: a környezetmérnöki alapképzési szak; 
- természettudomány képzési területről: a biológia alapképzési szak. 

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mezőgazdasági és élelmiszeripari 
gépészmérnöki és a gépészmérnöki alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: az anyagmérnöki, az energetikai mérnöki, az ipari termék és formatervező mérnöki, a 
közlekedésmérnöki és a mechatronikai mérnöki alapképzési szak. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó alapképzési, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 
1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit 
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 
kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
MŰANYAG- ÉS SZÁLTECHNOLÓGIAI MÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a vegyészmérnöki alapképzési szak, a 
biomérnöki alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: az anyagmérnöki, a faipari mérnöki, a gépészmérnöki, a kémia, a könnyűipari mérnöki, a 
környezetmérnöki. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
MŰSZAKI MENEDZSER 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki menedzser alapképzési szak, 
valamint a főiskolai szintű műszaki menedzser alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a műszaki képzési terület további alapképzési szakjai. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó alapképzési, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 
1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit 
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 
kreditátviteli bizottsága elfogad. 
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NÉMET NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: germanisztika alapképzési szak német 
szakiránnyal, germanisztika alapképzési szak német nemzetiségi szakiránnyal, továbbá a főiskolai 
szintű német nyelv és irodalom és német nyelvtanár szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó alapképzési, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 
1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit 
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 
kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS 
 
Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakok: a nemzetközi gazdálkodás 
alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem és marketing, a 
pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a 
gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, a közszolgálati, valamint a nemzetközi tanulmányok 
alapképzési szak. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: nemzetközi tanulmányok alapképzési szak, 
valamint az 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű nemzetközi tanulmányok, valamint 
nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak, továbbá főiskolai szintű nemzetközi kapcsolatok 
alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: 
kommunikáció és médiatudomány, politológia, szociológia, társadalmi tanulmányok, kulturális 
antropológia, szociális munka, szociálpedagógia, informatikus könyvtáros, alkalmazott 
közgazdaságtan, gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, közszolgálati, gazdálkodás és 
menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és 
számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató, igazgatásszervező, nemzetközi igazgatási, 
biztonság- és védelempolitikai, határrendészeti és védelmi vezetői, nemzetbiztonsági, katonai 
vezetői, történelem, anglisztika, germanisztika, romanisztika, szlavisztika, romológia, keleti nyelvek és 
kultúrák, szabad bölcsészet alapképzési szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
NÉPRAJZ 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: néprajz alapképzési szak. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap- vagy mesterfokozatot adó 
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű 
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése 
alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
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NÉPTÁNCMŰVÉSZ 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: táncművész alapképzési szak, valamint a 
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti néptánc - színházi táncművész szak. 
 
NEVELÉSTUDOMÁNYI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: pedagógia, konduktor, tanító, 
óvodapedagógus, gyógypedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakok. 
A bemenethez meghatározott feltétellel számításba vehető alapképzési szakok: andragógia, 
pszichológia, szociálpedagógia. 
 
NÖVÉNYORVOSI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mezőgazdasági mérnöki, a növénytermesztő 
mérnöki, a kertészmérnöki, az erdőmérnöki, valamint a környezetgazdálkodási agrármérnöki 
alapképzési szakok. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a biológia, a kémia, a vegyészmérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, a 
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, az állattenyésztő mérnöki, a természetvédelmi mérnöki 
szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a növénytermesztő mérnöki, mezőgazdasági 
mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, valamint a kertészmérnöki alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: élelmiszermérnöki, erdőmérnöki, vadgazda mérnöki, állattenyésztő mérnöki, gazdasági és 
vidékfejlesztési agrármérnöki, mezőgazdasági gépészmérnöki, valamint a biológia alapképzési szak. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó alapképzési, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 
1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit 
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 
kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
ORVOSI BIOTECHNOLÓGIA 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a molekuláris bionika vagy molekuláris bionika 
mérnöki alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok: az 
általános orvos, fogorvos, gyógyszerész osztatlan mesterképzési szakok; a biomérnöki, 
vegyészmérnöki, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, biológia, valamint kémia 
alapképzési szakok, valamint az 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű okleveles vegyész, 
biológus, biológiatanári, kémiatanári szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- és mesterfokozatot 
adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
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szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
ÖKOTOXIKOLÓGUS 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biológus, a mezőgazdasági mérnöki, a 
környezetgazdálkodási agrármérnöki, a környezetmérnöki és a biomérnöki alapképzési szakok. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: az erdőmérnöki, a kertészmérnöki, a növénytermesztő mérnöki, a tájrendező és kertépítő 
mérnöki, a természetvédelmi mérnöki, a vadgazda mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, az 
élelmiszermérnöki alapképzési szakok, az állatorvosi egységes, osztatlan mesterképzési szak, az 
általános orvos, gyógyszerész osztatlan mesterképzési szakok, továbbá a vegyészmérnöki, a kémia, a 
környezettan, földtudományi alapképzési szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó alapképzési, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 
1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit 
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 
kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
ÖSSZEHASONLÍTÓ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYOK 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a jogász osztatlan mesterképzési szak. 
 
ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM- ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNY 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány képzési terület magyar 
alapképzési szakja, a modern filológia képzési ág alapképzési szakjai, illetve a szabad bölcsészet 
alapképzési szak. 
Meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok 
az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 
szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának 
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága 
elfogad. 
 
PÉNZÜGY 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: pénzügy és számvitel, valamint gazdálkodási 
és menedzsment alapképzési szakok. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, a közszolgálati, a 
gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, az emberi erőforrások, a nemzetközi 
gazdálkodás, a turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
POLITIKATUDOMÁNY 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a politológia, a nemzetközi tanulmányok, a 
társadalmi tanulmányok és az igazgatásszervező alapképzési szakok, valamint az 1993. évi LXXX. 
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törvény szerinti egyetemi szintű politológia, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi tanulmányok, 
közigazgatási szakok. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: a 
kommunikáció és médiatudomány, a kulturális antropológia, a szociológia, alkalmazott 
közgazdaságtan, gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, közszolgálati, emberi erőforrások, 
nemzetközi gazdálkodás, történelem, szabad bölcsészet, andragógia alapképzési szakok, osztatlan 
jogász mesterképzési szak. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- és mesterfokozatot 
adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai, egyetemi szintű 
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése 
alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságinformatikus, a 
mérnökinformatikus, a programtervező informatikus alapképzési szakok. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: - 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
RÉGÉSZET 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a történelem alapképzési szak régészet 
szakiránya. 
 
REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment, a 
közszolgálati, a turizmus-vendéglátás és a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakok. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, a 
kereskedelem és marketing, az emberi erőforrások, a pénzügy és számvitel, az üzleti szakoktató, a 
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
REKREÁCIÓ 
 
Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakok: rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 
főiskolai szintű rekreáció és egészségtantanár szakok. 
A bementhez meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető alapképzési szakok: 
testnevelő-edző, humánkineziológia, sportszervező, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 
törvény szerinti főiskolai szintű sportmenedzser, a főiskolai és egyetemi testnevelő tanár, 
humánkineziológia és gyógytornász szakok. 
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SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS AGRÁRMÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az informatikus és szakigazgatási 
agrármérnöki alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: az agrár képzési terület alapképzési szakjai. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
SZÁMVITEL 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügy és számvitel alapképzési szak. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe: a kereskedelem és marketing, a 
nemzetközi gazdálkodás, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások, az üzleti szakoktató 
alapképzési szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
SZERKEZETTERVEZŐ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az építészmérnök alapképzési szak. 
Meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok 
az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 
szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának 
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága 
elfogad. 
 
SZÍNHÁZTUDOMÁNY 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a magyar, az anglisztika, a germanisztika, a 
romanisztika, a romológia, a szlavisztika, az ókori nyelvek és kultúrák, a keleti nyelvek és kultúrák, a 
szabad bölcsészet alapképzési szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- és mesterfokozatot 
adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai, egyetemi szintű 
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése 
alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. Elsősorban figyelembe vehető 
alapképzési szakok: a történelem, a néprajz, az andragógia, a pedagógia és a pszichológia, a 
nemzetközi tanulmányok, politológia, informatikus könyvtáros, kommunikáció és médiatudomány, 
kulturális antropológia, szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakok. 
 
SZOCIÁLPOLITIKA 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka és a szociálpedagógia 
alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
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vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
TÁJÉPÍTÉSZ ÉS KERTMŰVÉSZ 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési 
szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: a 
műszaki képzési területen az építészmérnöki alapképzési szak; a művészet képzési területen az 
építőművészet alapképzési szak. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési 
szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: 

- agrár képzési területről: a kertészmérnöki, a földmérő és földrendező mérnöki, az erdőmérnöki 
alapképzési szakok; 

- műszaki képzési területről: az építészmérnöki, az építőmérnök (településüzemeltető szakirány) 
alapképzési szakok; 

- természettudomány képzési területről: a földrajz alapképzési szak; 
- 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai, illetve egyetemi szintű kertészmérnök, erdőmérnök, 

építészmérnök, építőmérnök szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
TAKARMÁNYOZÁSI ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁGI MÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: mezőgazdasági mérnöki, állattenyésztő 
mérnöki, vadgazda mérnöki alapképzési szakok, továbbá állatorvosi mesterképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: növénytermesztő mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, 
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, biológia. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
TELEPÜLÉSMÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: az építészmérnöki; a tájrendező és kertépítő 
mérnöki, az építőmérnöki alapképzési szakok. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a mérnökinformatikus, a műszaki földtudományi, a földmérő és földrendező mérnök, a 
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földrajz, a földtudományi, a környezetmérnöki, a közlekedésmérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési 
agrármérnöki. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a természetvédelmi mérnöki alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: 
- agrár képzési területről: a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a növénytermesztő mérnöki, az 
állattenyésztő mérnöki, a kertészmérnöki, a tájrendező- és kertépítő mérnöki, a mezőgazdasági 
mérnöki, a vadgazda mérnöki, az erdőmérnöki alapképzési szakok; 
- műszaki képzési területről: a környezetmérnöki alapképzési szak; 
- természettudomány képzési területről: a biológia, a földrajz, a földtudományi, a környezettan 
alapképzési szakok, továbbá biológiatanár, biológus, földrajztanár, geográfus, geológus, 
környezettan-tanár, környezettudományi, környezetvédelem-tanár főiskolai, illetve egyetemi szintű 
szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
TERVEZŐ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az építészmérnök alapképzési szak. 
Meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok 
az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 
szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának 
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága 
elfogad. 
 
TÖRTÉNELEM 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a bölcsészettudomány, társadalomtudomány, természettudomány, jogi, valamint 
közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület, továbbá a gazdaságtudományok képzési terület 
közgazdasági képzési ág alapképzési szakjai. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó alapképzési, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 
1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit 
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 
kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
TURIZMUS-MENEDZSMENT 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a turizmus-vendéglátás alapképzési szak, 
továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű idegenforgalmi és szálloda szak, valamint 
vendéglátó és szálloda szak. 



Az itt olvasható információk a 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásra vonatkoznak.  

 

24 
 

A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: a 
gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi 
gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, az üzleti szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- 
és pénzügy-matematikai elemzés, valamint a közszolgálati alapképzési szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
URBANISTA ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az építészmérnök alapképzési szak. 
Meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok 
az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 
szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának 
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága 
elfogad. 
 
VADGAZDA MÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a vadgazda mérnöki alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: az 
állattenyésztő mérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, az 
erdőmérnöki, a természetvédelmi mérnöki alapképzési szakok, valamint az állatorvos osztatlan szak. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment, valamint 
nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakok. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, a közszolgálati, 
a kereskedelem és marketing, az emberi erőforrások, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, 
az üzleti szakoktató alapképzési szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
VALLÁSTUDOMÁNY 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szabad bölcsész alapképzési szak 
vallástudomány specializációja. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: a 
magyar, a történelem, a néprajz, az ókori nyelvek és kultúrák, az andragógia, a szabad bölcsészet, a 
nemzetközi tanulmányok, politológia, informatikus könyvtáros, kommunikáció és médiatudomány, 
kulturális antropológia, szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakok, valamint a hitéleti 
szakok. 
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Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- és mesterfokozatot 
adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai, egyetemi szintű 
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése 
alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
VEGYÉSZ 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: specializációtól függetlenül a kémia 
alapképzési szak, vegyészmérnök alapképzési szak, valamint az 1993. évi LXXX. törvény szerinti 
főiskolai szintű vegyészmérnöki, vegyész-fizikus laboratóriumi operátor, kémiatanári alapképzési 
szakok. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a biológia, a fizika, a földrajz, a földtudományi, a környezettan, a matematika, a 
természetismeret, valamint a biomérnöki, az anyagmérnöki, a környezetmérnöki és az orvosi 
laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok az alap- vagy mesterfokozatot adó 
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű 
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése 
alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
VEGYÉSZMÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a vegyészmérnöki alapképzési szak, a 
biomérnöki alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: az anyagmérnöki, a faipari mérnöki, a gépészmérnöki, a kémia, a könnyűipari mérnöki, a 
környezetmérnöki. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment alapképzési 
szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a 
pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások, az alkalmazott közgazdaságtan, 
a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, az üzleti szakoktató, valamint a közszolgálati 
alapképzési szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, 
valamint az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szakok. 
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A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: az agrár képzési terület egyéb alapképzési szakjai, valamint a gazdaságtudományok képzési 
terület alapképzési szakjai. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
VILLAMOSMÉRNÖKI 
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a villamosmérnöki alapképzési szak. 
A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a gépészmérnöki, a közlekedésmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a had- és 
biztonságtechnikai mérnöki, az energetikai mérnöki, a mérnökinformatikus. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 
mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 
szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának 
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága 
elfogad. 
 
 
 
 


