Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2021. februárban induló képzések

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT
MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN
Az alábbiakban a mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket olvashatja. Az
összeállítás a 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet 4. melléklete, valamint a 222/2019. (IX.25.) Korm.
rendelet 3. melléklete alapján készült.
Az alábbiakban kizárólag a 2021. évi keresztféléves felvételi eljárásban 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 c. fejezetet).

AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET .................................................................................................................................. 4
ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ............................................................................................ 4
ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS -MINŐSÉGI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK .......................................................... 5
ÉLELMISZERMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ...................................................................................................... 5
KERTÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ........................................................................................................... 6
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERSZAK .............................................................................. 6
MEZŐGAZDASÁGI BIOTECHNOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK............................................................................. 7
MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ............................................................ 8
NÖVÉNYORVOSI MESTERKÉPZÉSI SZAK .............................................................................................................. 8
NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ....................................................................................... 9
ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ............................................................................ 9
SZŐLÉSZ-BORÁSZ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK........................................................................................... 10
TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK .................................................................................................... 10
TAKARMÁNYOZÁSI ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁGI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK .......................................... 11
TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ..................................................................................... 12
VADGAZDA MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK .................................................................................................... 12
VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK .............................................................................. 13
ÁLLAMTUDOMÁNY ........................................................................................................................................ 13
EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK........................................................................... 13
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET .................................................................................................... 15
ALKALMAZOTT NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK .......................................................................................... 15
ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK ................................................................................................................ 15
ANGLISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK .................................................................................................................. 16
EMBERI ERŐFORRÁS TANÁCSADÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK ................................................................................. 16

1

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2021. februárban induló képzések
ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK ...................................................................................................................... 17
FILOZÓFIA MESTERKÉPZÉSI SZAK ...................................................................................................................... 17
FRANCIA NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERSZAK .................................................................................. 18
HUNGAROLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK ........................................................................................................... 18
IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK ........................................................................... 18
KULTURÁLIS MEDIÁCIÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK ................................................................................................. 19
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK ........................................................................ 20
MENTÁLHIGIÉNÉS KÖZÖSSÉG- ÉS KAPCSOLATÉPÍTŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK ..................................................... 20
NÉMET NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK........................................................................ 21
NÉPRAJZ MESTERKÉPZÉSI SZAK......................................................................................................................... 21
NEVELÉSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK ..................................................................................................... 21
RÉGÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK ....................................................................................................................... 22
SZÍNHÁZTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK ..................................................................................................... 22
SZLAVISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK ................................................................................................................. 22
TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK ................................................................................................................. 23
VALLÁSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK ....................................................................................................... 23
GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET ................................................................................................. 23
ELLÁTÁSILÁNC MENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI SZAK ..................................................................................... 23
MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK ................................................................................................................... 24
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) MESTERKÉPZÉSI SZAK ........................................................... 25
NEMZETKÖZI ADÓZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK.................................................................................................... 25
NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ................................................................. 26
PÉNZÜGY MESTERKÉPZÉSI SZAK ....................................................................................................................... 27
REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉSI SZAK ................................................................ 28
SPORTKÖZGAZDÁSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK ...................................................................................................... 28
SZÁMVITEL MESTERKÉPZÉSI SZAK..................................................................................................................... 29
TURIZMUS-MENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI SZAK .......................................................................................... 29
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK .............................................................................................. 30
VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK .................................................................................................. 30
INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET .................................................................................................................... 31
AUTONÓMRENDSZER-INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK ......................................................................... 31
GAZDASÁGINFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK ........................................................................................... 32
MÉRNÖKINFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK ............................................................................................... 33
ORVOSI BIOTECHNOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK ............................................................................................ 34
PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK ............................................................................. 34
JOGI KÉPZÉSI TERÜLET .................................................................................................................................... 35
ÖSSZEHASONLÍTÓ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK ........................................................ 35
MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET ............................................................................................................................ 35
ANYAGMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ........................................................................................................... 35

2

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2021. februárban induló képzések
AUTONÓM JÁRMŰIRÁNYÍTÁSI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ...................................................................... 36
BÁNYA- ÉS GEOTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ............................................................................ 37
BIOMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ................................................................................................................. 37
BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK .................................................................................. 38
EGÉSZSÉGÜGYI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK .............................................................................................. 39
ENERGETIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ................................................................................................. 39
ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK .......................................................................................................................... 40
ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS ELJÁRÁSTECHNIKA GÉPÉSZMÉRNÖKI ............................................................................. 41
FAIPARI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK .......................................................................................................... 42
FÖLDMÉRŐ- ÉS TÉRINFORMATIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ............................................................... 42
FÖLDTUDOMÁNYI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ......................................................................................... 43
GÉPÉSZETI MODELLEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK ................................................................................................ 43
GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ........................................................................................................... 44
GYÓGYSZERVEGYÉSZ-MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK .................................................................................... 45
HIDROGEOLÓGUS MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ......................................................................................... 45
INFO-BIONIKA MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ............................................................................................... 46
INFRASTRUKTÚRA-ÉPÍTŐMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ............................................................................... 47
IPARI TERMÉKTERVEZŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ................................................................................. 47
JÁRMŰMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ........................................................................................................... 48
KOHÓMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ............................................................................................................. 49
KÖNNYŰIPARI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ............................................................................................... 49
KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK .................................................................................................... 50
KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ................................................................................................... 50
LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK................................................................................................... 51
MECHATRONIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK .......................................................................................... 52
MŰANYAG- ÉS SZÁLTECHNOLÓGIAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK .............................................................. 53
MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK ................................................................................................... 53
OLAJ- ÉS GÁZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK .................................................................................................. 54
OLAJMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ............................................................................................................... 54
SZERKEZET-ÉPÍTŐMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ........................................................................................... 55
TELEPÜLÉSMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ..................................................................................................... 55
VEGYÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ......................................................................................................... 56
VILLAMOSMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ...................................................................................................... 57
MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET .......................................................................................................................... 57
KLASSZIKUSBALETT-MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK ......................................................................................... 57
TÁJÉPÍTÉSZET ÉS KERTMŰVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK .................................................................................. 58
SPORTTUDOMÁNY ......................................................................................................................................... 58
REKREÁCIÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK .................................................................................................................... 58
TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET ................................................................................................. 59
KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK ...................................................................... 59

3

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2021. februárban induló képzések
KÖNYVTÁRTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK ................................................................................................. 59
KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK ........................................................................................ 60
NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK ....................................................................................... 60
POLITIKATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK .................................................................................................... 61
SZOCIÁLIS MUNKA MESTERKÉPZÉSI SZAK ......................................................................................................... 61
SZOCIÁLPEDAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK ...................................................................................................... 62
SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK ........................................................................................................... 62
SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK................................................................................................................. 63
TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET ..................................................................................................... 63
ALKALMAZOTT MATEMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK ..................................................................................... 63
ANYAGTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK ....................................................................................................... 64
BIOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK ...................................................................................................................... 65
BIOTECHNOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK ......................................................................................................... 65
CSILLAGÁSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK .................................................................................................................... 66
FIZIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK ........................................................................................................................... 66
GEOGRÁFUS MESTERKÉPZÉSI SZAK .................................................................................................................. 67
HIDROBIOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK ........................................................................................................... 68
KÖRNYEZETTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK ................................................................................................ 68
MATEMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK .............................................................................................................. 69
VEGYÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK ........................................................................................................................ 69

AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET
ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az állattenyésztő mérnöki, a
mezőgazdasági mérnöki, a vadgazda mérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9. 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: az agrár
képzési területről a növénytermesztő mérnöki, a természetvédelmi mérnöki, a gazdasági és
vidékfejlesztési agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus és szakigazgatási
agrármérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, az élelmiszermérnöki, a mezőgazdasági és
élelmiszeripari gépészmérnöki, a lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki, a
természettudomány képzési területről a biológia, a környezettan alapképzési szak.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 84 kredit a
természettudományi, természeti erőforrások, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági és gazdálkodási
ismeretek területéről.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányokból legalább 60
kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS -MINŐSÉGI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az élelmiszermérnöki alapképzési szak
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető az agrár
képzési területről a mezőgazdasági mérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, az állattenyésztő
mérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari, gépészmérnöki, a műszaki képzési területről a
biomérnöki, a vegyészmérnöki, a környezetmérnöki alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 80 kredit
az alábbi területekről:





természettudományos ismeretek területéről legalább 30 kredit (ezen belül matematika,
informatika, fizika ismeretekből legalább 10 kredit, kémia és biológia ismeretekből legalább 10
kredit, mikrobiológia és biokémia ismeretekből legalább 10 kredit);
gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek területéről legalább 10 kredit;
szakmai ismeretek (biokémia, élelmiszerkémia, fizikai kémia, analitika, minőség és biztonság,
műszaki ismeretek, élelmiszer-technológiai ismeretek, alapanyag-ismeret) területéről legalább
40 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó
krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg
kell szerezni.
ÉLELMISZERMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az élelmiszermérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az agrár
képzési területről a mezőgazdasági mérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a mezőgazdasági
és élelmiszeripari gépészmérnöki, műszaki képzési területről a biomérnöki, a vegyészmérnöki és a
környezetmérnöki alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 80 kredit
az alábbi területekről:
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természettudományos ismeretek legalább 30 kredit (ezen belül matematika, informatika,
fizika ismeretekből legalább 10 kredit, kémia és biológia ismeretekből legalább 10 kredit,
mikrobiológia és biokémia ismeretekből legalább 10 kredit);
gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek legalább 10 kredit;
szakmai ismeretek legalább 40 kredit (biokémia, élelmiszerkémia, fizikai kémia, analitika,
minőség és biztonság, műszaki ismeretek, élelmiszertechnológiai ismeretek, alapanyagismeret).

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató korábbi tanulmányai alapján legalább 60
kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
KERTÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a kertészmérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető
az agrár képzési területről az élelmiszermérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, környezetgazdálkodási
agrármérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, a növénytermesztő mérnöki, a
tájrendező és kertépítő mérnöki, az erdőmérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki,
vidékfejlesztési agrármérnöki, szőlész-borász mérnöki, természetvédelmi mérnöki, valamint a
természettudomány képzési területről a biológia alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 84 kredit
az alábbi területekről:




természettudományos alapismeretek (matematika, informatika, fizika, kémia, botanika,
növényélettan, növénygenetika és biotechnológia) területéről 20-30 kredit
mezőgazdasági és egyéb kapcsolódó, alapozó ismeretkörök (természeti erőforrások ismerete,
növénytermesztés és földműveléstan) területéről 28-44 kredit
a kertészeti növények (dísznövények, gyógynövények, gyümölcstermő növények, szőlő,
zöldségnövények) termesztéséhez és áruvá készítéséhez szükséges általános gazdasági és
gazdálkodási ismeretek területéről 12-20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányaiból a felsorolt
ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERSZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a
mezőgazdasági mérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki,
a természetvédelmi mérnöki, az élelmiszermérnöki alapképzési szak.
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4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az agrár
képzési területről a növénytermesztő mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, a kertészmérnöki, az
informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, a vadgazda mérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari,
gépészmérnöki, a műszaki képzési területről a környezetmérnöki, a természettudomány képzési
területről a biológia, a kémia, a környezettan alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges
minimális kreditek száma legalább 84 kredit a természettudományi ismeretek, a mezőgazdasági
ismeretek, a gazdasági-gazdálkodási ismeretek és műszaki ismeretek területeiről az alábbiak szerint:




természettudományos és -mérnöki ismeretek legalább 15 kredit;
mezőgazdasági, agrár-gazdasági és humán ismeretek legalább 15 kredit;
szakmai ismeretek (agrár-környezetgazdálkodási, környezet és
környezetfejlesztési ismeretek) legalább 30 kredit.

természetvédelmi,

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt
ismeretkörökből legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
MEZŐGAZDASÁGI BIOTECHNOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mezőgazdasági mérnöki, a biológia, a
természetvédelmi mérnöki, a növénytermesztő mérnöki, a kertészmérnöki, a szőlész-borász
mérnöki, a vadgazda mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, a lótenyésztő, lovassport szervező
agrármérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.5. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az agrár
képzési területről az erdőmérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a műszaki képzési
területről a környezetmérnöki, a biomérnöki szakok.
4.3. A 9.5. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.5. A 4.2 és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei:
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma




természettudományi ismeretek 30-50 kredit;
mezőgazdasági és műszaki ismeretek 24-34 kredit;
gazdasági és társadalomtudományi ismeretek 6-12 kredit.
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A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó
krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg
kell szerezni.
MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mezőgazdasági mérnöki, a
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, a kertészmérnöki, a környezetgazdálkodási
agrármérnöki, a növénytermesztő mérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki, gazdasági és
vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek elsősorban számításba vehető: az agrár képzési területről
a tájrendező és kertépítő mérnöki, az élelmiszermérnöki, a szőlész-borász mérnöki, a
természetvédelmi mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, a vadgazda mérnöki, a földmérő és földrendező
mérnöki, az erdőmérnöki, a műszaki képzési területről a környezetmérnöki, a gépészmérnöki, az
építőmérnöki, a műszaki földtudományi, a műszaki menedzser, a vízügyi üzemeltetési mérnöki, a
természettudomány képzési területről a földtudományi, a környezettan alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei:
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges
minimális kreditek száma legalább 60 kredit a természettudományi ismeretek, a mezőgazdasági
ismeretek, a műszaki és szakigazgatási ismeretek területeiről az alábbiak szerint:




természettudományi ismeretek legalább 10 kredit,
mezőgazdasági ismeretek legalább 20 kredit,
műszaki és szakigazgatási ismeretek legalább 10 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 40
kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
NÖVÉNYORVOSI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mezőgazdasági mérnöki, a
növénytermesztő mérnöki, a kertészmérnöki, az erdőmérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.5. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az agrár
képzési területről a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki, a
természetvédelmi mérnöki, valamint környezetgazdálkodási agrármérnöki, természettudomány
képzési területről a biológia, a kémia, műszaki képzési területről a vegyészmérnöki alapképzési szak.
4.3. A 9.5. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
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9.5. A 4.2 pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A hallgatónak a korábbi tanulmányaiból növénytermesztés, kertészeti termesztés, növényvédelem,
műszaki ismeretek, gazdasági ismeretek témakörökből elismerhető legyen legalább 60 kredit. A
legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhat legfeljebb további 24 kreditet, – az
előzőekben felsorolt ismeretkörökben – amelyeket a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló
képzéssel párhuzamosan megszerezhet.
A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak
szerint kell megszerezni.
NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mezőgazdasági mérnöki, a
növénytermesztő mérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
vidékfejlesztési agrármérnöki, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, a mezőgazdasági
szakoktató, a kertészmérnöki, a szőlész-borász mérnöki, a természetvédelmi mérnöki alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2 és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges
minimális kreditek száma legalább 84 kredit az alábbiak szerint:






természettudományi ismeretek 18-20 kredit;
élettani és biokémiai ismeretek 15 kredit;
mezőgazdasági ismeretek 18-20 kredit;
gazdasági és gazdálkodási ismeretek 15 kredit;
műszaki és jogi ismeretek 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 60
kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mezőgazdasági mérnöki, a
kertészmérnöki, a természetvédelmi mérnöki, a vadgazda mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, a
környezetgazdálkodási agrármérnöki, a növénytermesztő mérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: az
élelmiszermérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, a vidékfejlesztési
agrármérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, informatikus és szakigazgatási
agrármérnöki, a műszaki képzési területről a környezetmérnöki alapképzési szak.
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9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges
minimális kreditek száma:




természettudományos ismeretek 30 kredit;
mezőgazdaság tudományi és műszaki ismeretek 25 kredit;
gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek 5 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 45 kredittel rendelkezzen. A hiányzó
krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg
kell szerezni.
SZŐLÉSZ-BORÁSZ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az élelmiszermérnöki, a kertészmérnöki, a
szőlész-borász mérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
mezőgazdasági mérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a növénytermesztő mérnöki, az
informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, a
műszaki képzési területről a vegyészmérnöki, a környezetmérnöki, a biomérnöki, a
természettudomány képzési területen a biológia, kémia alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 84 kredit
a következő területekről:



természettudományi, gazdasági és társadalomtudományi (fizika, kémia, matematika, általános
mikrobiológia, marketing, informatika stb.) ismeretkörökből legalább 20 kredit;
szakmai alapozó ismeretekből (szőlőtermesztés, borászat, növénytan, biokémia,
növényélettan, műszaki ismeretek, növénytermesztési ismeretek, állattan, élelmiszermikrobiológia és -higiénia, élelmiszer-ipari alapműveletek) legalább 40 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó
krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg
kell szerezni.
TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a tájrendező és kertépítő mérnöki
alapképzési szak.
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4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a földmérő
és földrendező mérnöki, a kertészmérnöki, a természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki és a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki, műszaki képzési
területről az építészmérnöki, az építőmérnöki, a környezetmérnöki, a vízügyi üzemeltetési mérnöki, a
természettudomány képzési területről a földrajz, a környezettan alapképzési szak.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges
minimális kreditek száma a




természettudományos alapismeretek (matematika, informatika, ábrázoló geometria és rajz,
környezettan, növénytan, Magyarország tájföldrajza, dendrológia) területéről 10 kredit;
gazdasági és humán alapismeretek (mikro- és makroökonómia, vállalkozási ismeretek,
közigazgatási és jogi ismeretek, kommunikáció, filozófia) területéről 10 kredit;
tájépítészeti szakmai ismeretek (táj-, település és kertépítészet történet, építészet, geodézia
és tereprendezés, út- és közműépítés, táj-, kert- és szabadtérépítés, természetvédelem,
tájrendezés, térinformatika, környezetvédelem, EU-agrárpolitika település- és zöldfelületgazdálkodás) területéről 40 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 40 kredittel rendelkezzen.
A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak
szerint meg kell szerezni.
TAKARMÁNYOZÁSI ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁGI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a lótenyésztő, lovassport szervező
agrármérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a természetvédelmi mérnöki, a vadgazda mérnöki, az
állattenyésztő mérnöki, növénytermesztő mérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: az
élelmiszermérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, a mezőgazdasági szakoktató, a
vidékfejlesztési agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei:
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma legalább
84 kredit az alábbiak szerint:





természettudományi ismeretek (állattan-állatélettan, növénytan-növényélettan, biokémia,
mikrobiológia, állategészségtan) területéről 20-26 kredit;
mezőgazdasági ismeretek (takarmányozástan, földművelés-földhasználat, gyepgazdálkodás,
növénytermesztéstan, állattenyésztéstan) területéről 28-36 kredit;
gazdasági és gazdálkodási ismeretek (üzemgazdaságtan, vezetés és szervezés) területén 8-14
kredit;
műszaki, informatikai ismeretek (műszaki alapismeretek, informatika) 4-8 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó
krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg
kell szerezni.
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TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a természetvédelmi mérnöki alapképzési
szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az agrár
képzési területről a kertészmérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a mezőgazdasági szakoktató, a
tájrendező és kertépítő mérnöki, a vadgazda mérnöki, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki a műszaki képzési területről a környezetmérnöki, a
biomérnöki; a természettudomány képzési területről a biológia, a földrajz, a földtudományi, a
környezettan alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges
minimális kreditek száma legalább 84 kredit a természettudomány, a gazdaság- és
társadalomtudomány, a műszaki és informatikatudomány területeiről az alábbiak szerint:




természettudomány legalább 15 kredit,
gazdaság- és társadalomtudomány legalább 10 kredit,
műszaki és informatikatudomány legalább 5 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 60
kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
VADGAZDA MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a vadgazda mérnök alapképzési szak
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá az agrár és a
természettudomány képzési terület szakjai.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 84 kredit
az alábbiak szerint:




természettudományi, vadgazdálkodási, vadbiológiai, ökológiai ismeretek területéről legalább
10 kredit;
erdészeti, mezőgazdasági, környezeti, élőhelyi ismeretek területéről legalább 10 kredit;
gazdasági-gazdálkodási műszaki és jogi ismeretek területéről legalább 5 kredit;

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 60
kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a vidékfejlesztési agrármérnöki, a
mezőgazdasági mérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus és
szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az agrár
képzési terület további alapképzési szakjai, a gazdaságtudományok, a természettudomány és a
társadalomtudomány képzési terület alapképzési szakjai.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges
minimális kreditek száma legalább 84 kredit a természettudományi ismeretek, a mezőgazdasági
ismeretek, a gazdasági, vidékfejlesztési, társadalomtudományi és szakigazgatási ismeretek területeiről
az alábbiak szerint:



természettudományi és agrárismeretek legalább 5 kredit, vagy
gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek legalább 5 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 60
kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

ÁLLAMTUDOMÁNY
EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok (Bei der Aufnahme des
Masterstudiums als Vorstudium anerkannte Studiengänge):
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a jogi, valamint a közigazgatási, rendészeti
és katonai képzési terület igazgatási és rendészeti képzési ágának alapképzési szakjai, az
államtudományi képzési terület államtudományi és közigazgatási, valamint rendészeti alapképzési
szakjai, a nemzetközi igazgatási alapképzési szak, továbbá a korábbi jogi és igazgatási képzési terület
alapképzési szakjai. (Mit dem vollen Kreditwert berücksichtigt werden können: die Grundstudiengänge
des
Ausbildungsgebiets
Rechtswissenschaft,
des
Verwaltungsund
Ordnungswesensausbildungszweigs des Ausbildungsgebiets Verwaltung-, Ordnungswesen-, und
Militärwissenschaften, sowie die staatswissenschaftlichen und verwaltungswissenschaftlichen sowie
ordnungswissenschaftlichen Grundstudiengänge des Ausbildungsgebiets Staatswissenschaft, der
Grundstudiengang internationale Verwaltung, sowie die Grundstudiengänge des ehemaligen
Ausbildungsgebiets Rechts- und Verwaltungswissenschaften.)
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
politológia, a nemzetközi kapcsolatok, a nemzetközi kommunikáció, a nemzetközi tanulmányok
alapképzési szakok, a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület katonai képzési ágának
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szakjai, az államtudományi képzési terület katonai szakjai, valamint az emberi erőforrások alapképzési
szak. (Beim Vorliegen der im Punkt 9.4. bestimmten Kreditpunkte können in erster Linie berücksichtigt
werden: die Grundstudiengänge Politikwissenschaft, internationale Beziehungen, internationale
Kommunikation,
internationale
Studien,
die
Studiengänge
des
Ausbildungszweigs
Militärwissenschaften des Ausbildungsgebiets Verwaltung-, Ordnungs-, und Militärwissenschaften, die
Militärstudiengänge des Ausbildungsgebiets Staatswissenschaften, sowie der Grundstudiengang
Human Ressource Management.)
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. (Beim Vorliegen der im Punkt 9.4.
bestimmten Kreditpunkte können in erster Linie berücksichtigt werden: diejenigen Grund- und
Masterstudiengänge, bzw. Studiengänge gemäß des Gesetzes LXXX. aus dem Jahr 1993 über das
Hochschulwesen, die die Kredittransferkommission der Hochschuleinrichtung nach Vergleich der zur
Kreditvergabe dienenden Kenntnisse anerkennt.)
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési ciklusba való
belépés minimális feltételei (Minimale Voraussetzungen für die Zulassung zum Masterstudiengang bei
den Bewerber*innen, die über einen in den Punkten 4.2 und 4.3. bestimmten Abschluss verfügen)
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 60
kredit az alábbi ismeretkörökből: (Für die Zulassung zum Masterstudium sind mindestens 60
Kreditpunkte in den folgenden Fachgebieten erforderlich):




társadalomtudományi alapismeretek (társadalomelméleti, politikaelméleti, szociológiai
ismeretek); jogtudományi ismeretek (jogi alapismeretek, közjogi és magánjogi ismeretek);
kiegészítő szakmai alapozó ismeretek (közgazdasági, szervezési és vezetési, számítástechnikai
ismeretek);
(sozialwissenschaftliche
Grundkenntnisse
(gesellschaftstheoretische,
politiktheoretische, soziologische Kenntnisse); rechtswissenschaftliche Kenntnisse
(rechtswissenschaftliche Grundkenntnisse, öffentliches Recht und Privatrecht); ergänzende
fachliche Grundkenntnisse (ökonomische, IT Kenntnisse, Kenntnisse zur Organisation und
Leitung);
igazgatástörténeti ismeretek (alkotmány- és közigazgatástörténet); általános igazgatási
ismeretek (a közigazgatás szervezete, a közigazgatási jog alapintézményei); szakigazgatási
ismeretek (a szakigazgatások rendszere, különös tekintettel a nemzetközi igazgatásra);
pénzügyi jogi és pénzügytani ismeretek (belföldi és nemzetközi adójog, nemzetközi pénzügyek,
államháztartástani alapismeretek); közszolgálati és munkajogi ismeretek; nemzetközi
ismeretek (nemzetközi közjog alapintézményei, a diplomácia elmélete és gyakorlata,
nemzetközi magánjog, nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga); európai uniós ismeretek (az
Európai Unió története, szervezete, európai uniós közjog és politika, uniós kereskedelmi jog);
kommunikációs ismeretek (idegen nyelvi ismeretek); (Kenntnisse zur Verwaltungsgeschichte
(Verfassungund
Verwaltungsgeschichte);
allgemeine
Verwaltungskenntnisse
(Verwaltungsorganisation, Institutionen des Verwaltungsrechts); Kenntnisse zur besonderen
Verwaltung (System der Fachverwaltungen mit besonderer Berücksichtigung der
internationalen Verwaltung); Kenntnisse zum Finanzrecht und zur Finanzwissenschaft
(nationales und internationales Steuerrecht, internationale Finanzen, Grundkenntnisse des
Haushaltswesens); Kenntnisse zum Dienstrecht und Arbeitsrecht; internationale Kenntnisse
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(Grundinstitutionen des Völkerrechts, Theorie und Praxis der Diplomatie, internationales
Privatrecht, Recht der internationalen Wirtschaftsbeziehungen); Kenntnisse zur Europäischen
Union (Geschichte und Aufbau der Europäischen Union, Europäisches öffentliches Recht und
Politik, Handelsrecht der Union); Kommunikationskenntnisse (Fremdsprachenkenntnisse);)
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkező a felsorolt területeken legalább 30 kredittel
rendelkezzen. A képzés céljához tartozó hazai vagy külföldi munkakörben szerzett igazolt szakmai
tapasztalat 10 kredit értékben a szakmai tárgyak vonatkozásában érvényesíthető. A hiányzó krediteket
a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. (Voraussetzung für die
Zulassung zum Masterstudium ist, dass die Bewerber*innen in den aufgelisteten Fachgebieten über
mindestens 30 Kreditpunkte verfügen. Nachgewiesene Berufserfahrung in einem zum Ziel der
Ausbildung gehörenden nationalen oder internationalen Arbeitsgebiet kann im Wert von 10
Kreditpunkte bezüglich der entsprechenden Fächer geltend gemacht werden. Die fehlenden
Kreditpunkte können parallel zum Masterstudium, gemäß den Bestimmungen der Studien- und
Prüfungsordnung der Hochschuleinrichtung erlangt werden.)

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET
ALKALMAZOTT NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a magyar, az anglisztika, a germanisztika,
az amerikanisztika, az újlatin nyelvek és kultúrák, a romológia, a szlavisztika, a kommunikáció és
médiatudomány alapképzési szak.
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
bölcsészettudomány képzési területről az ókori nyelvek és kultúrák, a keleti nyelvek és kultúrák, a
néprajz, a pedagógia, a pszichológia, a szabad bölcsészet, a társadalomtudományok képzési területéről
a politikatudományok, a szociálpedagógia, a szociológia, az informatikus könyvtáros, a
pedagógusképzés képzési területről a tanító, az óvodapedagógus, a gyógypedagógia alapképzési szak.
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 10 kredit a lingvisztikai
részdiszciplínák (nyelvtudomány) területéről alapképzési tanulmányok alapján.
ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az andragógia és a közösségszervező
alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű
művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó szak, illetve ezekkel
megfeleltethető korábbi főiskolai szintű szakok (népművelés, közművelődési szakember), a
bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési
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területről az emberi erőforrások; a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a politológia,
az informatikus könyvtáros és a kulturális antropológia alapképzési szak, a pedagógusképzés képzési
terület alapképzési szakjai.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
bölcsészettudomány és társadalomtudomány képzési területről bármely alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 30 kredit az alábbi területekről







bölcsészettudományi diszciplínákhoz tartozó alapismeretek: pedagógiai, pszichológiai,
filozófiai, etikai ismeretek;
felnőttképzési ismeretek;
kommunikációtudományi ismeretkör, kommunikációfejlesztés;
informatika, könyvtárismeret;
társadalomtudományi alapismeretek: társadalomismeret, szociológia, antropológia,
politológia;
gazdasági és jogi ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján ezekből
legalább 15 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
ANGLISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az anglisztika alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit a korábbi
tanulmányok alapján anglisztikai ismeretkörökből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató ezekből legalább 38 kredittel rendelkezzen.
A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak
szerint meg kell szerezni.
EMBERI ERŐFORRÁS TANÁCSADÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az andragógia és közösségszervező
alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű
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művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, valamint a bölcsészettudomány
képzési területről a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területről az emberi
erőforrások, a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a politológia, az informatikus
könyvtáros és a kulturális antropológia alapképzési szak; valamint a pedagógusi képzési terület
alapképzési szakjai.
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges kreditek száma összesen
30 kredit az alábbi területekről







bölcsészettudomány (pedagógia, pszichológia, filozófia, etika);
felnőttképzési ismeretek,
kommunikációtudomány, kommunikációfejlesztés;
informatika, könyvtárismeret;
társadalomtudomány (társadalomismeret, szociológia, antropológia, politológia);
gazdasági és jogi ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján az előzőkből
legalább 15 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szereznie.
ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szabad bölcsészet alapképzési szak.
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
bölcsészettudomány képzési terület alapképzési szakjai.
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma
20 kredit a bölcsészettudományi alapképzési szakok ismeretköreiből, továbbá középfokú (B2), komplex
típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga valamely élő nyelvből.
FILOZÓFIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szabad bölcsészet alapképzési szak.
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
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szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.3. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez, a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek
száma 30 kredit a filozófia, az esztétika vagy az etika területekről, továbbá a filozófiai álláspontok
szabatos megfogalmazásának és továbbgondolásának képessége.
FRANCIA NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERSZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a romanisztika és az újlatin nyelveké s
kultúrák alapképzési szak francia szakiránya és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
főiskolai szintű francia nyelv és irodalom szak, valamint a francia nyelvtanár szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A francia szakiránytól eltérő korábbi romanisztika, illetve újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési
tanulmányok esetén és más alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez a
romanisztika, illetve az újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak francia szakiránya nyelvtudományi,
irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből 50 kredit.
HUNGAROLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem, a magyar alapképzési szak.
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a néprajz, az
anglisztika, a germanisztika, a romanisztika, az újlatin nyelvek és kultúrák, a szlavisztika, a keleti nyelvek
és kultúrák alapképzési szak, a szabad bölcsészet alapképzési szak esztétika, művészettörténet,
kommunikáció és médiatudomány, filmelmélet, filmtörténet specializációi, a társadalomtudomány
képzési területről a nemzetközi tanulmányok, a politológia, kommunikáció és médiatudomány, a
kulturális antropológia alapképzési szak.
9.3. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 12 kredit magyar történelmi,
illetve magyar nyelvészeti és magyar irodalmi ismeretkörökből.
IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a magyar, az anglisztika, a germanisztika, a
romanisztika, az újlatin nyelvek és kultúrák, a szlavisztika alapképzési szak, valamint az ókori nyelvek
és kultúrák alapképzési szak klasszika-filológia szakiránya.
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4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehetők: a
bölcsészettudomány és társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjai.
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma:




általános kultúratudományi ismeretek 4 kredit,
esztétikai és filozófiai ismeretek 4 kredit,
irodalomtudományi ismeretek 10 kredit.

KULTURÁLIS MEDIÁCIÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az andragógia és közösségszervező
alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló az 1993. LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű
művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, az ezekkel megfeleltethető
korábbi főiskolai szintű szakok (népművelés, közművelődési szakember), a bölcsészettudomány
képzési területről a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területről az emberi
erőforrások; a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a politológia, az informatikus
könyvtáros, a kulturális antropológia alapképzési szak, valamint a pedagógusi képzési terület
alapképzési szakjai.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető a
bölcsészettudomány és társadalomtudomány képzési területek szakjai.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges kreditek száma összesen
30 kredit az alábbi területekről:





bölcsészettudományi diszciplínákhoz tartozó alapismeretek: pedagógiai, pszichológiai,
filozófiai, etikai ismeretek;
kommunikációtudományi ismeretkör, kommunikációfejlesztés;
társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, antropológia, politológia;
gazdasági és jogi ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján ezekből
legalább 15 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a
társadalomtudomány képzési terület alapképzési szakjai, a bölcsészettudomány képzési területről a
szabad bölcsészet, a történelem, a régészet, a néprajz alapképzési szak, valamint a magyar alapképzési
szak.
4.2 A 9.5. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az
építészmérnöki és az építőművészet alapképzési szakok.
4.3. A 9.5. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.5. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei



a 4.2. pontban meghatározott alapképzési szakon oklevéllel rendelkezők esetében legalább 30
kredit,
a 4.3 pontban meghatározott alapképzési szakon oklevéllel rendelkezők esetében legalább 40
kredit:

művelődéstörténeti (kulturális antropológiai, néprajzi, régészeti,
művészettörténeti, történelmi, kultúratudományi) ismeretkörökből.

filológiai,

esztétikai,

A 4.3. pontban meghatározott alapképzési szakon oklevéllel rendelkezők esetében a mesterképzésbe
való felvétel feltétele hogy a korábbi tanulmányai alapján a hallgató az előzőkből legalább 30 kredittel
rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározottak szerint meg kell szerezni.
MENTÁLHIGIÉNÉS KÖZÖSSÉG- ÉS KAPCSOLATÉPÍTŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány, a
társadalomtudomány, a pedagógusképzés képzési területek alapképzési szakjai, a hitéleti alapképzési
szakok, valamint az ezeknek megfelelő, a felsőoktatásról szóló 1993.évi LXXX. törvény szerinti szakok.
4.2. A 9.5. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez pszichológiai, pedagógiai és szociológia alapismeretekből a korábbi
tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma 40 kredit az alábbi bontásban:




pszichológia legalább 16 kredit,
pedagógia legalább 12 kredit,
szociológia legalább 12 kredit.
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NÉMET NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a germanisztika alapképzési szak német
szakiránya, germanisztika alapképzési szak német nemzetiségi szakiránya és a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű német nyelv és irodalom szak, főiskolai szintű német
nemzetiségi nyelv és irodalom szak, német nyelvtanár (nemzetiségi) szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A német vagy német nemzetiségi szakirányától eltérő korábbi germanisztika alapképzési tanulmányok
esetén és más alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 50 kredit szükséges
a korábbi tanulmányok alapján a germanisztika alapképzési szak német vagy nemzetiségi német
szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből.
NÉPRAJZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a néprajz alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma
legalább 50 kredit a folklorisztika, anyagi kultúra, társadalomnéprajz, kulturális antropológia,
vallástudomány, művelődéstörténet ismeretköreiből.
NEVELÉSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pedagógia, az andragógia, a
közösségszervező, a szociálpedagógia, a pszichológia, a konduktor, a tanító, az óvodapedagógus, a
gyógypedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
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9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma
legalább 50 kredit a pedagógia, pszichológia, andragógia, szociológia, jogi, társadalomtudományok,
gazdaságtudományok, egészségtudományok ismeretköreiből.
RÉGÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a régészet alapképzési szak; a történelem
alapképzési szak régészet szakiránya; történelem szak, régészeti specializációja.
SZÍNHÁZTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány, a művészet és a
művészetközvetítés képzési területek alapképzési szakjai.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
pedagógusképzés, a társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok és az informatika képzési
terület alapképzési szakjai.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma
legalább 10 kredit az irodalomtörténet és -elmélet, művészettörténet és -elmélet, kultúratörténet és elmélet, kommunikációelmélet és -gyakorlat, látványtervezés, drámatörténet-dramaturgia, színházi
nevelés, rendezés, színészmesterség ismeretkörökből.
SZLAVISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szlavisztika alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
Szlavisztika alapképzési tanulmányok esetén és más alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe
való belépéshez 30 kredit szükséges szláv nyelvi, nyelvészeti, irodalomtudományi, kultúrtörténeti
ismeretekből, amelyeket a hallgató a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározottak szerint utólag is megszerezhet.
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TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem alapképzési szak
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a
bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a jogi képzési terület szakjai.
9.3. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma
legalább 50 kredit a történelem alapképzési szak ismeretköreiből.
VALLÁSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szabad bölcsészet szak vallástudományi
specializációja.
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehetők: a
bölcsészettudomány képzési területről a magyar, a történelem, a néprajz, az ókori nyelvek és kultúrák,
az andragógia, a szabad bölcsészet, a társadalomtudomány képzési területről a nemzetközi
tanulmányok, a politológia, az informatikus könyvtáros, a kommunikáció és médiatudomány, a
kulturális antropológia, a szociológia, a társadalmi tanulmányok alapképzési szak, valamint a hitéleti
képzési terület szakjai.
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma



a 4.2. pont szerinti oklevéllel rendelkezők esetében legalább 15 kredit vallástörténeti és
valláselméleti ismeretkörökből,
a 4.3. pont szerinti oklevéllel rendelkezők esetében legalább 30 kredit vallástörténeti,
valláselméleti, valamint társadalomtudományi ismeretkörökből.

GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET
ELLÁTÁSILÁNC MENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a kereskedelem és marketing, a
gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmusvendéglátás, az emberi erőforrás, a közszolgálati, az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak.
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
gazdaságtudományok képzési területről a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, az üzleti
szakoktató, az informatikai képzési területről a gazdaságinformatikus, a mérnökinformatikus, a
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programtervező informatikus, a műszaki képzési területről a közlekedésmérnöki, a műszaki
menedzser, gépészmérnöki alapképzési szak.
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá:
azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:






módszertani alapismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaságtan-elmélettörténet,
gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi
gazdaságtan) területéről 10 kredit;
társadalomtudományi ismeretek (európai uniós, általános és gazdasági jogi ismeretek,
gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia ) területéről 10 kredit;
üzleti és kötelező szakmai alapismeretek (vállalatgazdaságtan, gazdasági jog, marketing,
vezetés és szervezés, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, tevékenységmenedzsment,
értékteremtő folyamatok menedzsmentje, stratégiai tervezés, pénzügy, számvitel, kontrolling)
területéről 25 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt
területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdaságtudományok képzési területről
a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a nemzetközi gazdálkodás, a kereskedelem
és marketing, a műszaki képzési területről a műszaki menedzser alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, a turizmus-vendéglátás, az alkalmazott
közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, az üzleti szakoktató alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma legalább 30 kredit az alábbi
területekről:


módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 8-12 kredit;
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elméleti közgazdaságtani ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan,
regionális gazdaságtan, gazdaságtörténet) területéről 8-12 kredit;
üzleti szakmai ismeretek (vállalatgazdaságtan, vállalati pénzügy, marketing, számvitel, vezetésszervezés, emberi erőforrás) területéről 10-14 kredit.

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságtudományok képzési terület
alapképzési szakjai, továbbá a műszaki képzési területről a műszaki menedzser, az agrár képzési
területről a vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus képzési területről a gazdaságinformatikus,
valamint az orvos-egészségtudomány képzési területről az egészségügyi szervező alapképzési szak.
4.2. A 9.5. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.5. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:







módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan,
gazdaságelmélet,
gazdaságstatisztika,
közgazdaság-elmélettörténet,
gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi
gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit;
üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügytan, gazdasági jog, döntéselmélet és
módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit;
társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek,
gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) területéről 10 kredit;
szakmai ismeretek (szervezeti viselkedés, számvitel, vállalati pénzügyek, marketing,
termelésmenedzsment, vezetés és szervezés, kontrolling stratégiai tervezés, emberi erőforrás
menedzsment) területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt
területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
NEMZETKÖZI ADÓZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságtudományok képzési területről
a gazdálkodás és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak.
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
gazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott közgazdaságtan, a kereskedelem és marketing,
a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások és az üzleti szakoktató alapképzési szak.
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a
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kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:








módszertani alapismeretek területéről (matematika, statisztika, informatika) 15 kredit;
közgazdasági alapismeretek területéről (mikro- és makroökonómia, pénzügytan, nemzetközi
gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaság-statisztika, közgazdaságelmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan,
közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtana, közpolitikai ismeretek) 10 kredit;
üzleti alapismeretek területéről (emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing,
vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és
módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció) 10 kredit;
társadalomtudományi alapismeretek területéről (EU, általános és gazdasági jogi ismeretek,
gazdaságtörténet, szociológia, filozófia) 10 kredit;
szakmai ismeretek területéről (vállalati gazdaságtan, pénzügy, pénzügyi számítások és
pénzügyi piacok, vezetői számvitel, pénzügyi számvitel, éves beszámoló összeállítása és
elemzése, hitelintézeti és költségvetési számvitel, konszolidált beszámoló, számviteli
informatika, vállalati pénzügyek, adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi jog) 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt
területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
gazdaságtudományok képzési területről 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 gazdaságelemzés, a közszolgálati, valamint társadalomtudomány
képzési területről a nemzetközi tanulmányok alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
főiskolai alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 45 kredit
az alábbi területekről:


közgazdasági és módszertani ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan,
gazdaságelmélet, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságpolitika, matematika, statisztika,
informatika) területéről legalább 18 kredit;
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üzleti alapismeretek (pénzügytan, vállalati pénzügyek, vállalati gazdaságtan, marketing,
számvitel, vezetés és szervezés, emberi erőforrás gazdálkodás) területéről legalább 12 kredit;
szakmai ismeretek területéről legalább 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt
területeken legalább 15 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
PÉNZÜGY MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügy és számvitel, a gazdálkodási és
menedzsment alapképzési szak.
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az
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 alapképzési szak.
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:








módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan,
gazdaságelmélet,
gazdaságstatisztika,
közgazdaság-elmélettörténet,
gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi
gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit;
üzleti alapismeretek (vállalati gazdaságtan, számvitel, kontrolling emberi erőforrás
gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok
menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti
kommunikáció) területéről 10 kredit;
társadalomtudományi alapismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek,
gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) területéről 10 kredit;
szakmai ismeretek (pénzügy, pénz- és tőkepiaci ismeretek, banküzemtan, pénzügypolitika,
adózási ismeretek, vállalati pénzügyek, vállalatértékelés) területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt
területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
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REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságtudományok képzési terület
alapképzési szakjai, továbbá az agrár képzési területről a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a
vidékfejlesztési agrármérnöki, a természettudomány képzési területről a geográfus, környezettan
alapképzési szak.
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.3. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:





közgazdasági és gazdálkodástudományi ismeretek (mikroökönómia, makroökonómia, világ- és
nemzetközi gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, marketing, vezetés és szervezés tudományi
tárgyak, marketing, üzleti kommunikáció) területéről legalább 20 kredit;
módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről legalább 20 kredit;
természet- és társadalomtudományi látókörbővítő ismeretek (filozófia, szociológia,
politikatudomány, történelem, biológia, kémia, fizika, földrajz, földtudományok) területéről
legalább 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt
területeken legalább 40 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
SPORTKÖZGAZDÁSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságtudományok képzési terület
üzleti alapképzési szakjai, valamint az informatika képzési területről a gazdaságinformatikus
alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba: a sporttudomány
képzési területről a sportszervező, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés, valamint a sport- és
rekreációszervezés alapképzési szak, a gazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott
közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, a közszolgálati, a gazdaságelemzés
alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 30 kredit az alábbi területekről:


módszertani ismeretek (matematika, statisztika) területéről 8 kredit;
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elméleti gazdaságtani ismeretek (mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan) területéről
10 kredit;
egységes üzleti alapozó ismeretek (marketing, gazdasági jog, vállalat-gazdaságtan, számvitel,
vállalati pénzügy) területéről 12 kredit.

SZÁMVITEL MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügy és számvitel alapképzési szak.
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:
gazdálkodás és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a turizmusvendéglátás, az emberi erőforrások, az üzleti szakoktató alapképzési szak.
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:








módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
közgazdasági alapismeretek (mikro- és makroökonómia, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan,
környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet,
gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi
gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit;
üzleti ismeretek (emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés és
szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, üzleti
etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit;
társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek,
gazdaságtörténet, szociológia, filozófia) területéről 10 kredit;
szakmai ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügy, pénzügyi számítások és pénzügyi piacok,
vezetői számvitel, pénzügyi számvitel, éves beszámoló összeállítása és elemzése, hitelintézeti
és költségvetési számvitel, konszolidált beszámoló, számviteli informatika, vállalati pénzügyek,
adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi jog) területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt
területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
TURIZMUS-MENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a turizmus-vendéglátás alapképzési szak.
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: 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 gazdaságés pénzügy-matematikai elemzés, valamint a közszolgálati alapképzési szak.
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4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:




gazdaságtani és módszertani (mikroökonómia, makroökonómia, matematika, statisztika,
informatika, vállalatgazdaságtan, számvitel, kontrolling, pénzügyek, emberi erőforrásmenedzsment) és társadalomtudományi ismeretek területéről legalább 40 kredit;
turizmus általános elmélete, turizmus gazdaságtana, turizmus földrajza, turizmus marketing,
vendéglátó-szálloda területéről legalább 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt
területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment, a
nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: 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 szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 30 kredit az alábbi területekről:




módszertani ismeretek (matematika, statisztika) területéről 8 kredit;
elméleti-gazdaságtani ismeretek (mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan) területéről
10 kredit;
üzleti ismeretek (marketing, gazdasági jog, vállalatgazdaságtan, számvitel, vállalati pénzügy)
területéről 12 kredit.

VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment
alapképzési szak.
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4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: 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
gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató, a közszolgálati alapképzési szak.
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:








módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan,
gazdaságelmélet,
gazdaságstatisztika,
közgazdaság-elmélettörténet,
gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi
gazdaságtan) területéről 10 kredit;
üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy, számvitel,
döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, adózási ismeretek, vállalati
pénzügyek) területéről 15 kredit;
társadalomtudományi ismeretek (európai uniós ismeretek, közpolitikai ismeretek,
gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia) területéről 10 kredit;
szakmai ismeretek (értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és szervezés, üzleti
tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés, controlling, emberi erőforrás
gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek) területéről 10 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt
területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.

INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET
AUTONÓMRENDSZER-INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a programtervező informatikus, a
mérnökinformatikus, a gazdaságinformatikus alapképzési szak.
4.2. A 9.4 pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai alapképzési
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2 pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 80 kredit
az alábbi területekről:
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matematika és számítástudomány területéről 40 kredit;
informatika területéről 40 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt
területeken legalább 40 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
GAZDASÁGINFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a gazdaságinformatikus alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
mérnökinformatikus, a programtervező informatikus és az üzemmérnök-informatikus alapképzési
szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
9.4.1. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén – a 4.2. pont szerinti
üzemmérnök-informatikus alapképzési oklevéllel rendelkezők kivételével – a mesterképzési képzési
ciklusba való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 70 kredit az alábbi területekről:





természettudományos ismeretek (analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás,
matematika, számítástudomány) területéről 10 kredit;
gazdasági és humán ismeretek [közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani, gazdaságtudományi,
pénzügyi, jogi ismeretek, európai uniós ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti
(döntéselmélet, módszertan) ismeretek] területéről 20 kredit;
informatikai ismeretek (számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógéphálózatok, programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés, adatbázis-kezelés, IRarchitektúrák, -fejlesztés, -menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök,
fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, speciális
alkalmazások) területéről 40 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányaiból a felsorolt
területeken legalább 40 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
9.4.2. Az üzemmérnök-informatikus alapképzési szakról a mesterképzésbe való belépéshez szükséges
minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:


természettudományos alapismeretek (analízis, statisztika, operációkutatás) 10 kredit,
gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, pénzügyi ismeretek, számvitel, kontrolling) 20
kredit;
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informatikai ismeretek (számítógép-architektúrák, adatbázisok, üzleti intelligencia,
vállalatirányítási rendszerek, minőségbiztosítás, informatikai audit, rendszerfejlesztés) 30
kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a 60 kreditet a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven
belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell
szerezni.
MÉRNÖKINFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a mérnökinformatikus alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
gazdaságinformatikus, a programtervező informatikus és az üzemmérnök-informatikus alapképzési
szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
9.4.1. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén – a 4.2. pont szerinti
üzemmérnök-informatikus alapképzési oklevéllel rendelkezők kivételével – a mesterképzési képzési
ciklusba való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 80 kredit az alábbi területekről:
természettudományi ismeretek (analízis, algebra, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, fizika)
területén 20 kredit;






gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás,
szaknyelv, társadalomtudomány) területéről 15 kredit;
számításelméleti és programozási ismeretek számítás- és algoritmuselmélet, programnyelvek,
programtervezés, szoftver technológia területéről 15 kredit;
számítógép ismerete (elektronika, digitális technika, mérés- és szabályozástechnika,
számítógép architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok) területéről 15
kredit;
információs rendszerek ismeretei (adatbázis-kezelés, tudásreprezentáció, informatikai
rendszerek modellezése, analízise, megvalósítása, biztonsági kérdései) területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányaiból a felsorolt
területeken legalább 40 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
9.4.2. Az üzemmérnök-informatikus alapképzési szakról a mesterképzésbe való belépéshez szükséges
minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:



– természettudományi alapismeretek (analízis, algebra, diszkrét matematika) 15 kredit,
– gazdasági és humán ismeretek 5 kredit,
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– számításelméleti és programozási ismeretek (algoritmuselmélet, szoftvertechnológia) 10
kredit,
– informatikai szakmai ismeretek (modellezés, számítógépes grafika és képfeldolgozás,
adatbázisok, hálózati ismeretek, mesterséges intelligencia) 30 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a 60 kreditet a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven
belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell
szerezni.
ORVOSI BIOTECHNOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a molekuláris bionika, a molekuláris bionika
mérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
biomérnöki, a vegyészmérnöki, az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, az orvosi
diagnosztikai analitikus, a biológia, valamint a kémia alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok,
amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. pont tekintetében mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma tudományterületenként,
diszciplínánként:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai
szerint az alábbi ismeretkörökben:






természettudományi ismeretek: analízis, algebra, diszkrét matematika, valószínűségszámítás,
matematikai statisztika, szerves kémia, biokémia, molekuláris biológia, molekulafizika;
gazdasági és humán ismeretek: közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, menedzsment
ismeretek, tudománytörténet, jogi ismeretek, egyéb humán ismeretek;
elektronikai és számítástechnikai ismeretek: elektronikai áramkörök, elektronfizika,
jelfeldolgozás, információelmélet, számítás- és algoritmuselmélet, programnyelvek,
programtervezés, digitális rendszerek, adatbázis-kezelés, bioinformatika;
biofizikai és idegtudományi ismeretek: biofizika, genetika, neurobiológia, biológiai képalkotás
alapjai, elektrofiziológia, biolaboratóriumi mérések.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 50 kredittel rendelkezzen a korábbi
tanulmányaiból. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározottak szerint meg kell szerezni.
PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a programtervező informatikus, a
mérnökinformatikus, a gazdaságinformatikus alapképzési szak.
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4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az
üzemmérnök-informatikus alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
9.4.1. A 4.2 pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:




matematika és számítástudomány (analízis, algebra, diszkrét matematika, algoritmuselmélet,
valószínűségszámítás, statisztika) 30 kredit;
számításelméleti és programozási ismeretek (algoritmuselmélet, szoftvertechnológia) 10
kredit;
informatikai szakmai ismeretek (modellezés, számítógépes grafika és képfeldolgozás,
adatbázisok, hálózati ismeretek) 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a 60 kreditet a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven
belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell
szerezni.
9.4.2. A 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzésbe való belépéshez
szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:



matematika és számítástudomány területéről 30 kredit,
informatika területéről 30 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányokból a felsorolt
területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.

JOGI KÉPZÉSI TERÜLET
ÖSSZEHASONLÍTÓ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szak: a jogász osztatlan szak.

MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET
ANYAGMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az anyagmérnöki alapképzési szak, a
felsőoktatásról szóló 1993. LXXX. évi törvény szerinti főiskolai szintű anyagmérnöki, és a kohómérnöki
alapképzési szak.
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4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehetők: a műszaki
képzési terület alapképzési szakjai, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai
szintű műszaki alapképzési szakok.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe továbbá: a
természettudomány és a gazdaságtudományok képzési területek alapképzési szakjai.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az alapképzési tanulmányai alapján




a 4.2. pontban meghatározott alapképzési szakon oklevéllel rendelkező legalább 40 kredittel
(ezen belül matematikából legalább 12, szakmai ismeretekből legalább 20 kredittel)
rendelkezzen;
4.3. pontban meghatározott alapképzési szakon oklevéllel rendelkező 60 kredittel
rendelkezzen az alábbi területekről
 természettudományos alapismeretek (matematika, fizika, kémia) területéről 20 kredit;
 gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsment ismeretek,
környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, jogi ismeretek) területéről 10
kredit;
 anyagtudományi és anyagtechnológiai ismeretek (anyagok szerkezete és
tulajdonságai, tulajdonság- és szerkezetvizsgálat, anyagkárosodás) területéről 15
kredit;
 műszaki ismeretek (műszaki ábrázolás, géprajz, gépszerkezettan, informatika,
elektrotechnika,
mechanika,
méréstechnika,
műszerezés,
automatizálás,
energiagazdálkodás) területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányaiból a felsorolt
területekről legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
AUTONÓM JÁRMŰIRÁNYÍTÁSI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki képzési területről a járműmérnöki, a
villamosmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a közlekedésmérnöki, a gépészmérnöki, a logisztikai
mérnöki, az informatikai képzési területről a mérnökinformatikus és a programtervező informatikus
alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 70 kredit az alábbi területekről:


természettudományi alapismeretek (matematika, kémia és anyagismeret, mechanika, hő- és
áramlástan, elektrotechnika) területéről 20 kredit;
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gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsment ismeretek,
környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány) területéről 10
kredit;
szakspecifikus ismeretek (járművek és mobil gépek elemei, berendezései, felépítése és
működése, közlekedési, logisztikai, üzemi szállítási rendszerek, informatika, műszaki tervezés,
járműgyártási, javítási és fenntartási technológiák, irányítástechnika, közlekedési ismeretek,
digitális technika, méréstechnika) területéről 40 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt
területeken legalább 40 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben hiányzó krediteket a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
BÁNYA- ÉS GEOTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki földtudományi alapképzési szak
és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű bánya- és geotechnikai
alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a műszaki
képzési területről az anyagmérnöki, az építőmérnöki, a gépészmérnöki, a villamosmérnöki, a
környezetmérnöki, a vegyészmérnöki és a természettudomány képzési területről a földtudományi
alapképzési szak.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 80 kredit az alábbi területekről:






természettudományos ismeretek (matematika, ábrázoló geometria, fizika, kémia, műszaki
mechanika, anyagismeret, minőségirányítás, ásvány- és kőzettan, földtan) területéről legalább
33 kredit,
gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, pénzügyi ismeretek, vállalat gazdaságtan,
társadalomtudományi ismeretek, bányagazdaságtan, jogi ismeretek, bányászati jog és európai
uniós ismeretek) területéről legalább 10 kredit;
szakmai ismeretek (géptan, műszaki ábrázolás, elektrotechnika, geodézia és bányaméréstan,
geomechanika, kőzetmechanika, áramlástan, geofizika és geoinformatika, ásványelőkészítés,
biztonságtechnika, robbantástechnika, bányászati technológiák, bányagépek, ásványvagyongazdálkodás, hidrogeológia és geotechnika) területéről legalább 37 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt
területeken legalább 50 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
BIOMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biomérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
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szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább
40 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 70 kreditből:




természettudományos alapismeretek [matematika, fizika, kémia (legalább 10 kredit), biológia
(legalább 10 kredit)] területéről legalább 30 kredit;
gazdasági és humán ismeretek (közgazdasági és menedzsment ismeretek, jogi ismeretek,
munkavédelem) területéről legalább 10 kredit;
szakmai ismeretek (fizikai kémia, biokémia és molekuláris biológiai ismeretek és alkalmazásaik,
mérés- és irányítástechnika, géptan, vegyi- illetve bioipari művelettan, bioipari technológiák)
területéről legalább 30 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biztonságtechnikai mérnöki, a had- és
biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a műszaki
képzési területről az anyagmérnöki, a könnyűipari mérnöki, az építőmérnöki, a közlekedésmérnöki, a
járműmérnöki, a mechatronikai mérnöki, és a villamosmérnöki, a műszaki földtudományi, a műszaki
menedzser, a vegyészmérnöki, a környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, az ipari termék- és
formatervező mérnöki; az államtudományi képzési területről a katonai üzemeltetés; az agrár képzési
területről a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak.
9.4. A 4.2. pont tekintetében mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 70 kredit az alábbi területekről:





természettudományos alapismeretek (matematika, fizika, informatika, információvédelem)
területéről 20 kredit;
gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsment ismeretek,
környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudományi ismeretek)
területéről 10 kredit;
szakmai ismeretek (általános műszaki ismeretek, gép- és terméktervezés, szerkezettan,
anyagtudomány és -technológia, információtechnológia, méréstechnika és jelfeldolgozás,
irányítástechnika,
biztonságtechnika,
folyamatirányítás,
gyártástechnológia,
gyártásautomatizálás, minőségbiztosítás, logisztikai ismeretek, járművek és mobil gépek, vegyés környezetipari folyamatok, elektrotechnika és villamosságtan, rendszerszervezés,
rendszertervezés) területéről 40 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányaiból a felsorolt
területekről 40 kredittel (ezen belül matematikából legalább 12, fizikából, informatikából és szakmai
ismeretekből legalább 15 kredittel) rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
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felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
EGÉSZSÉGÜGYI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a műszaki,
az informatikai, az orvos- és egészségtudomány és a természettudomány képzési terület alapképzési
szakjai, valamint az általános orvos, fogorvos és a gyógyszerész osztatlan szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.1. és 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a korábbi tanulmányai alapján:










a 4.2. pontban meghatározott oklevéllel jelentkező legalább 30 kredittel (ebből összesen
legalább 12 kredittel vagy matematikából és fizikából vagy anatómiából, élettanból és
biokémiából) rendelkezzen,
a 4.3. pontban meghatározott oklevéllel jelentkező legalább 40 kredittel
rendelkezzen az alábbiak szerinti 60 kreditből:
természettudományos alapismeretek (matematika legalább 12 kredit, fizika legalább 5 kredit,
anatómia legalább 6 kredit, élettan legalább 6 kredit, biokémia legalább 5 kredit, kémia,
biológia) területén 35 kredit,
mérnöki alapismeretek (rendszerek analízise, tervezési ismeretek) területén 10 kredit,
számítástechnikai ismeretek területén 5 kredit,
gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsment ismeretek,
környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány) területén 10
kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a felvételkor hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
ENERGETIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az energetikai mérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az
anyagmérnöki, a biztonságtechnikai mérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a könnyűipari
mérnöki, az építőmérnöki, a műszaki földtudományi, a műszaki menedzser, a vegyészmérnöki, a
környezetmérnöki, a gépészmérnöki, az ipari termék- és formatervező mérnöki, a közlekedésmérnöki,
a járműmérnöki, a mechatronikai mérnöki és a villamosmérnöki alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
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9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 70 kredit az alábbi területekről:
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az alapképzési tanulmányai alapján



a 4.2. pontban megadott oklevéllel jelentkező legalább 40 kredittel, ebből matematikából
legalább 12, fizikából legalább 5, szakmai ismeretekből legalább 20 kredittel;
a 4.3. pontban megadott oklevéllel jelentkező legalább 50 kredittel rendelkezzen az alábbiak
szerinti 70 kreditből:
 természettudományi ismeretek (matematika, fizika, hő- és áramlástan, villamosságtani
ismeretek, atomfizikai ismeretek) területéről 20 kredit;
 gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsment ismeretek,
környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány)
területéről 10 kredit;
 szakmai ismeretek [általános műszaki ismeretek, informatikai ismeretek (programozás,
digitális
technika,
méréstechnika,
jelfeldolgozás,
rendszertechnika,
szabályozástechnika), elektrotechnikai alapismeretek, szerkezeti és üzemtani ismeretek
(mérnöki alapismeretek, anyagszerkezettan, szerkezettan, áramlástechnikai gépek,
hőerőgépek, villamos gépek), energetikai alapismeretek (energiaátalakító technológiák,
villamosenergia-rendszerek, villamos hajtások, berendezések és hálózatok,
atomenergetikai ismeretek, környezettechnika, energiaellátás és felhasználás,
energiagazdálkodás, létesítmény-energetika, épületüzemeltetés)] területéről 40 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az építészmérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az
építőművészet, az építőmérnök és az 1993. évi LXXX. törvény szerinti településmérnöki alapképzési
szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a korábbi tanulmányokból a jelentkezőnek összesen
legalább 100 kreditje legyen az alábbiak szerint, ismeretkörönként:






matematika, ábrázoló geometria, műszaki ábrázolás, CAD 12 kredit;
közgazdaságtan, filozófia; szociológia 8 kredit;
építészettörténet, művészettörténet, építészetelmélet 16 kredit;
statika, szilárdságtan, tartószerkezetek, szerkezettervezés 22 kredit;
épületszerkezetek, építőanyagok, épületépítészet, épületfizika 32 kredit;
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építési menedzsment, építési jogi ismeretek, építéskivitelezés és -szervezés 10 kredit;
szabadkézi rajz, mintázás-modellezés, tér- és színkompozíció 20 kredit;
épülettervezés (elmélet, gyakorlat), településtervezés, komplex tervezés, diplomatervezés 50
kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a felvételkor hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint, a képzés tantervében meghatározott
tantárgyakon kívüli tantárgyakból, tantervi egységekből a diplomatervezés tantárgy felvételét
megelőzően meg kell szerezni.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele továbbá a mesterképzést megelőzően teljesített, legalább 16
hét szakmai gyakorlat teljesítése.
ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS ELJÁRÁSTECHNIKA GÉPÉSZMÉRNÖKI
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki és az energetikai mérnöki
alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az
építészmérnöki, az építőmérnöki, a környezetmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a vegyészmérnöki, a
villamosmérnöki alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 70 kredit az alábbi területekről





természettudományi ismeretek (matematika, fizika, mechanika, anyagismeret, hő- és
áramlástan) területén 20 kredit;
gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsment ismeretek,
környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány) területén 10
kredit;
szakmai ismeretek [áramlástechnikai gépek, energetikai alapismeretek (energiaátalakító
technológiák, villamosenergia-rendszerek, villamos hajtások, berendezések és hálózatok,
atomenergetikai ismeretek, környezettechnika, energiaellátás és felhasználás,
energiagazdálkodás,
létesítmény-energetika,
épületüzemeltetés)
épületenergetika,
elektrotechnika, épületgépészeti kivitelezési ismeretek, épületüzemeltetés, fűtéstechnika,
gázellátás, irányítástechnika, kalorikus gépek, klímatechnika, szellőzéstechnika, szenny- és
csapadékvíz elvezetés, villamosságtan, vízellátás] területén 40 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az alapképzési tanulmányok alapján




a 4.2. pontban meghatározott alapképzési szakon diplomával rendelkező legalább 40 kredittel
(ezen belül matematikából legalább 12, fizikából legalább 5, szakmai ismeretekből legalább 20
kredittel),
4.3. pontban meghatározott oklevéllel rendelkező legalább 50 kredittel

rendelkezzen.
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A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
FAIPARI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a faipari mérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a műszaki
képzési területről az anyagmérnöki, a gépészmérnöki, a könnyűipari mérnöki, a műszaki menedzser,
az ipari termék- és formatervező mérnöki, a mechatronikai mérnöki, villamosmérnöki, az
építőmérnöki, a biomérnöki és a természettudomány képzési területről a biológia alapképzési szak.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 70 kredit az alábbi területekről:




természettudományos alapismeretek területéről 20 kredit,
gazdasági és humán ismeretek területéről 10 kredit,
szakmai ismeretek területéről 40 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt
területeken legalább 40 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
FÖLDMÉRŐ- ÉS TÉRINFORMATIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az építőmérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.3. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább
50 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 80 kreditből:






természettudományi és matematikai ismeretek (matematika, fizika, geofizika) területéről 25
kredit;
gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, jogi ismeretek) területéről 10 kredit;
általános építőmérnöki szakmai ismeretek (geológia, építőanyagok, talajmechanika,
földművek, alapozás, acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, magasépítéstan, utak, vasutak,
környezetmérnöki alapismeretek, közművek, hidraulika, hidrológia, vízépítés, vízgazdálkodás,
geodézia, geoinformatika) területéről 15 kredit;
földmérő és térinformatikai szakmai ismeretek (vetülettan, geodéziai alaphálózatok,
felsőgeodézia, globális helymeghatározás, kiegyenlítő számítások, fotogrammetria,
távérzékelés, topográfia, kartográfia, építésirányítás, mozgásvizsgálatok, mérnöki
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létesítmények geodéziája, térinformatikai elemzések, térinformatikai adatrendszerek)
területéről 30 kredit.
A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
FÖLDTUDOMÁNYI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki földtudományi alapképzési szak.
4.2. A 9.5. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
földtudományi, a környezettan, a környezetmérnöki, a földrajz és az építőmérnöki alapképzési szak.
9.5. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 80 kredit az alábbi területekről:






természettudományos alapozó ismeretek (matematika, fizika, kémia, informatika,
környezettan, környezetvédelem) területéről 20 kredit,
mérnöki alapozó ismeretek (műszaki ábrázolás, áramlástan, anyagismeret, mechanika, fúrási
ismeretek) területén 10 kredit,
földtudományi ismeretek (ásványtan, kőzettan, földtan, geofizika, geokémia, geodézia és
térinformatika,
nyersanyagkutatás,
vízföldtani
és
mérnökgeológiai
ismeretek,
rezervoármechanika, geomechanika) területéről 40 kredit,
gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, vállalkozás-gazdaságtan, menedzsment,
szociológia, jogi alapismeretek, európai uniós ismeretek, szakterületi jog és gazdálkodás)
területéről 10 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt
területeken legalább 55 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
GÉPÉSZETI MODELLEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki, a mechatronikai, a
közlekedésmérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a műszaki
képzési területről az építőmérnöki, a vegyészmérnöki, a biomérnöki, a villamosmérnöki, az ipari
termék- és formatervező mérnöki, a műszaki menedzser, biztonságtechnikai mérnöki, a had- és
biztonságtechnikai mérnöki, a könnyűipari mérnöki, az energetikai mérnöki, a környezetmérnöki, az
agrár képzési területről a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki, a természettudomány
képzési területről a matematika, a fizika az informatika képzési területről a mérnökinformatikus
alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
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9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az alapképzési tanulmányai alapján




a 4.2. pontban meghatározott alapképzési szakon diplomával jelentkező legalább 40 kredittel
(ezen belül matematikából legalább 12, fizikából legalább 5, szakmai ismeretekből legalább 20
kredittel),
4.3. pontban meghatározott alapképzési oklevéllel jelentkező legalább 50 kredittel
rendelkezzen az alábbiak szerinti 70 kreditekből:
 természettudományos alapismeretek (matematika, fizika, mechanika, anyagismeret,
hő- és áramlástan) területéről 20 kredit;
 gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsmentismeretek,
környezetvédelem,
minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány)
területéről 10 kredit;
 szakmai ismeretek (általános műszaki ismeretek, gép- és terméktervezés, szerkezettan,
anyagtudomány és -technológia, információtechnológia, méréstechnika és
jelfeldolgozás, irányítástechnika, biztonságtechnika, energotechnológiai gépek és
folyamatok, gyártástechnológia, gyártásautomatizálás, minőségbiztosítás, logisztika,
járművek és mobil gépek, vegy- és környezetipari folyamatok, elektrotechnika és
villamosságtan) területéről 40 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a műszaki
képzési területről az anyagmérnöki, a biztonságtechnikai mérnöki, a had- és biztonságtechnikai
mérnöki, a könnyűipari mérnöki, az építőmérnöki, a műszaki földtudományi, a műszaki menedzser, a
vegyészmérnöki, a környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, az ipari termék- és formatervező
mérnöki, a közlekedésmérnöki, a járműmérnöki, a mechatronikai mérnöki és a villamosmérnöki, az
agrár képzési területről a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az alapképzési tanulmányai alapján




a 4.2. pontban meghatározott alapképzési szakon oklevéllel jelentkező legalább 40 kredittel
(ezen belül matematikából legalább 12, fizikából legalább 5, szakmai ismeretekből legalább 20
kredittel),
a 4.3. pontban meghatározott oklevéllel jelentkező legalább 50 kredittel rendelkezzen az
alábbiak szerinti 70 kreditből:
 természettudományos alapismeretek (matematika, fizika, mechanika, anyagismeret,
hő- és áramlástan) területéről 20 kredit;
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gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsmentismeretek,
környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány)
területéről 10 kredit;
szakmai ismeretek (általános műszaki ismeretek, gép- és terméktervezés, szerkezettan,
anyagtudomány és -technológia, információtechnológia, méréstechnika és
jelfeldolgozás, irányítástechnika, biztonságtechnika, energotechnológiai gépek és
folyamatok, gyártástechnológia, gyártásautomatizálás, minőségbiztosítás, logisztika,
járművek és mobil gépek, vegy- és környezetipari folyamatok, elektrotechnika és
villamosságtan) területéről 40 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
GYÓGYSZERVEGYÉSZ-MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki képzési területről a
vegyészmérnöki, a biomérnöki, a természettudomány képzési területről a kémia alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a műszaki
képzési területről a környezetmérnöki, az anyagmérnöki, az agrár képzési területről a mezőgazdasági
mérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki a természettudomány képzési területről
a biológus alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább
40 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 70 kreditből:




természettudományos ismeretek [matematika, fizika, kémia (szerves kémia), biokémia (ebből
kémia legalább 10 kredit)] területéről legalább 30 kredit;
gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, menedzsment és vállalkozás-gazdaságtan,
jog) területéről legalább 10 kredit;
szakmai alapismeretek (fizikai kémia alkalmazásai, anyagtudomány, mérés és
irányítástechnika, vegyipari géptan és művelettan, kémiai technológia) területéről legalább 30
kredit.

A mesterképzésben felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
HIDROGEOLÓGUS MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki földtudományi és a
környezetmérnöki alapképzési szak.
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4.2. A 9.5. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők továbbá figyelembe:
természettudomány képzési területről a földrajz, a környezettan, a földtudományi, a műszaki képzési
területről az építőmérnöki, a vegyészmérnöki és a vízügyi üzemeltetési mérnöki alapképzési szak.
9.5. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 80 kredit az alábbi területekről:






természettudományos alapozó ismeretek (matematika, fizika, kémia, informatika, ökológia,
biológia, környezetvédelem) területéről 15 kredit,
földtudományi ismeretek (ásványtan, kőzettan, földtan, geofizika, geokémia, geodézia és
térinformatika, talajtan, vízföldrajz, környezetföldtan, geotechnika, geomechanika,
rezervoármechanika) területéről 45 kredit;
mérnöki alapozó ismeretek (műszaki ábrázolás, áramlástan, mechanika, anyagismeret, fúrási
ismeretek) területéről 10 kredit;
gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, szociológia, vállalkozás-gazdaságtan,
menedzsment, jogi ismeretek, Európai Unió ismeretei, szakterületi jog és gazdálkodás)
területéről 10 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt
területeken legalább 50 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
INFO-BIONIKA MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a molekuláris bionika, a molekuláris bionika
mérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a műszaki
képzési területről a biomérnöki, a villamosmérnöki, a vegyészmérnöki, a természettudomány képzési
területről a biológia, a kémia, az informatika képzési területről a mérnökinformatikus alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 80 kredit az alábbi területekről:





természettudományi ismeretek (analízis, algebra, diszkrét matematika, valószínűség-számítás,
matematikai statisztika, szerves kémia, biokémia, molekuláris biológia, molekulafizika)
területéről 30 kredit;
gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, menedzsment
ismeretek, tudománytörténet, jogi ismeretek, egyéb humán ismeretek) területéről 15 kredit;
elektronikai és számítástechnikai ismeretek (elektronikai áramkörök, elektronfizika,
jelfeldolgozás, információelmélet, számítás- és algoritmuselmélet, programnyelvek,
programtervezés, digitális rendszerek, adatbázis-kezelés, bioinformatika) területéről 20 kredit;
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biofizikai és idegtudományi ismeretek (biofizika, genetika, neurobiológia, biológiai képalkotás
alapjai, elektrofiziológia, biolaboratóriumi mérések) területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt
területeken legalább 50 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
INFRASTRUKTÚRA-ÉPÍTŐMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az építőmérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.3. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább
50 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 80 kreditből:






természettudományi és matematikai ismeretek (matematika, fizika, mechanika) területéről 25
kredit;
gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, jogi ismeretek) területéről 10 kredit;
általános építőmérnöki szakmai ismeretek (geológia, építőanyagok, talajmechanika,
földművek, alapozás, acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, magasépítéstan, utak, vasutak,
környezetmérnöki alapismeretek, közművek, hidraulika, hidrológia, vízépítés, vízgazdálkodás,
geodézia, geoinformatika) területéről 15 kredit;
infrastruktúra-építőmérnöki szakmai ismeretek (közlekedési, települési és vízépítési
infrastruktúrák létesítményei, forgalomtechnika, víz- és szennyvíztisztítás, környezetvédelem,
vízminőség-szabályozás, vízhasznosítás, vízkárelhárítás, vízkészletek) területéről 30 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
IPARI TERMÉKTERVEZŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ipari termék- és formatervező mérnöki
alapképzési szak.
4.2. A 9.5. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a
gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a könnyűipari mérnöki, az anyagmérnöki, a
közlekedésmérnöki, a faipari mérnöki, a villamosmérnöki, az építőmérnöki, az építészmérnöki és a
műszaki menedzser alapképzési szak.
9.5. A 4.2. megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés
minimális feltételei
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább
50 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 70 kreditből:
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természettudományos alapismeretek területén 20 kredit;
humán ismeretek területén 10 kredit;
szakmai ismeretek területén 40 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
JÁRMŰMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a járműmérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a járműüzemmérnöki alapképzési szak, valamint azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága
elfogad.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
9.4.1. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén – a 4.2. pont szerinti járműüzemmérnöki alapképzési oklevéllel rendelkezők kivételével – a mesterképzési képzési ciklusba való
belépéshez szükséges minimális kreditek száma 70 kredit az alábbi területekről:





természettudományi alapismeretek (matematika, kémia és anyagismeret, mechanika, hő- és
áramlástan, elektrotechnika) területéről 20 kredit;
gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsmentismeretek,
környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány) területéről 10
kredit;
szakspecifikus ismeretek (járművek és mobil gépek felépítése és működése, közlekedési
rendszerek, logisztikai rendszerek, üzemi szállítási rendszerek, számítástechnika, műszaki
ábrázolás, jármű- és hajtáselemek, járműgyártás, javítás és fenntartás során felhasznált
szerkezeti anyagok és technológiák, járművek hő- és áramlástechnikai berendezései,
irányítástechnika, járműdinamika és hajtástechnika, közlekedési ismeretek) területéről 40
kredit.

9.4.2. A jármű-üzemmérnöki alapképzési szakról a mesterképzésbe való belépéshez szükséges
minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:




természettudományi ismeretek (matematika, fizika, áramlástan) 10 kredit;
gazdasági és humán ismeretek 2 kredit;
szakspecifikus ismeretek (járművek és mobil gépek felépítése és működése, közlekedési
rendszerek, logisztikai rendszerek, üzemi szállítási rendszerek, számítástechnika, műszaki
ábrázolás, jármű- és hajtáselemek, járműgyártás, javítás és fenntartás során felhasznált
szerkezeti anyagok és technológiák, járművek hő- és áramlástechnikai berendezései,
irányítástechnika, járműdinamika és hajtástechnika, közlekedési ismeretek) 48 kredit.

A mesterképzési oklevél megszerzésének feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a 60 kreditet a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven
belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell
szerezni.
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KOHÓMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az anyagmérnöki alapképzési szak, a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskola szintű anyagmérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehetők a műszaki
képzési terület alapképzési szakjai, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai
szintű műszaki alapképzési szakok.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe továbbá: a
természettudomány és a gazdaságtudományok képzési területek alapképzési szakjai.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az alapképzési tanulmányai alapján




a 4.2. pontban meghatározott alapképzési szakon diplomával rendelkező legalább 40 kredittel
(ezen belül matematikából legalább 12, szakmai ismeretekből legalább 20 kredittel)
rendelkezzen;
a 4.3. pontban meghatározott alapképzési oklevéllel rendelkező 60 kredittel rendelkezzen az
alábbi területekről:
 természettudományi ismeretek (matematika, fizika, kémia) területéről 20 kredit;
 gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsmentismeretek,
környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, jogi ismeretek) területéről 10
kredit;
 szakmai ismeretek (metallurgia és öntészet, hőkezelés és képlékenyalakítás,
felületkezelés, tüzeléstan - kemencék) területéről 15 kredit;
 műszaki ismeretek (műszaki ábrázolás, géprajz, gépszerkezettan, informatika,
elektrotechnika,
mechanika,
méréstechnika,
műszerezés,
automatizálás,
energiagazdálkodás) területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt
területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
KÖNNYŰIPARI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a könnyűipari mérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető az ipari
termék- és formatervező mérnöki, a környezetmérnöki, a vegyészmérnöki, a faipari mérnöki, az
anyagmérnöki, a gépészmérnöki és a műszaki menedzser alapképzési szak.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:




természettudományos ismeretek 20 kredit;
gazdasági és humán ismeretek 10 kredit;
anyag- és termékismeretek 10 kredit;
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technológiai és logisztikai ismeretek 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt
területeken legalább 45 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a környezetmérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább
30 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 60 kreditből:






természettudományi ismeretek területéről (ezen belül matematika legalább 4 kredit, fizika
legalább 4 kredit, kémia legalább 4 kredit, biológia-ökológia legalább 4 kredit) legalább 20
kredit;
gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, környezetjog, menedzsment, szervezés,
projektmenedzsment, mérnöki kommunikáció, társadalomtudományi ismeretek) területéről
legalább 10 kredit;
környezetmérnöki szakmai alapismeretek [mérnöki ismeretek; egészség-, és munkavédelem,
analitika- és méréstechnika, környezettan (talajtan, környezeti kémia, környezetvédelmi
biotechnológia); környezeti elemek védelme (vízminőség-védelem, szennyvízkezelés,
levegőtisztaság-védelem, talajvédelem, hulladékgazdálkodás, zaj- és rezgésvédelem,
sugárzásvédelem, természeti környezet védelme); környezetelemzés (környezetinformatika,
környezetállapot-értékelés); környezetmenedzsment] területén legalább 30 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a közlekedésmérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a műszaki
képzési területről a járműmérnöki, a logisztika mérnöki, a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a
biztonságtechnikai mérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, az építőmérnöki, a könnyűipari
mérnöki és a jármű-üzemmérnöki, az informatika képzési területről a mérnökinformatikus alapképzési
szak.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
9.4.1. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén – a 4.2. pont szerinti jármű-üzemmérnöki
alapképzési oklevéllel rendelkezők kivételével – A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a
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hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 40 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 70
kreditből:





természettudományi ismeretek (matematika, kémia és anyagismeret, mechanika, hő- és
áramlástan, elektrotechnika) területén 20 kredit;
gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsment ismeretek,
környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány) területén 10
kredit;
szakspecifikus ismeretek (járművek felépítése, elemei és működése, közlekedési ismeretek,
technológiák, infrastruktúra, gazdaságtan, informatika, járműirányítás) területén 40 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
9.4.2. A jármű-üzemmérnöki alapképzési szakról a mesterképzésbe való belépéshez szükséges
minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:




természettudományi ismeretek (matematika, fizika, áramlástan) 10 kredit;
gazdasági és humán ismeretek 2 kredit;
szakspecifikus
ismeretek
(közlekedési
ismeretek,
technológiák,
közlekedésgazdaságtan, informatika, közlekedésirányítás) 48 kredit.

infrastruktúra,

A mesterképzési oklevél megszerzésének feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a 60 kreditet a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven
belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell
szerezni.
LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a logisztikai mérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a műszaki
képzési területről a járműmérnöki, közlekedésmérnöki, a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a
biztonságtechnikai mérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a könnyűipari mérnöki és a járműüzemmérnöki, az informatika képzési területről a mérnökinformatikus, az agrár képzési területről
mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
9.4.1. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén – a 4.2. pont szerinti jármű-üzemmérnöki
alapképzési oklevéllel rendelkezők kivételével – A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a
hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 40 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 70
kreditből:



természettudományi ismeretek (matematika, kémia és anyagismeret, mechanika, hő- és
áramlástan, elektrotechnika) területéről 20 kredit;
gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsmentismeretek,
környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány) területéről 10
kredit;
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szakspecifikus ismeretek (járművek, logisztikai gépek felépítése, elemei és működése,
logisztikai ismeretek, technológiák, hálózatok, folyamatok, informatika, irányítástechnika)
területéről 40 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
9.4.2. A jármű-üzemmérnöki alapképzési szakról a mesterképzésbe való belépéshez szükséges
minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:




természettudományi ismeretek (matematika, fizika, áramlástan) 10 kredit;
gazdasági és humán ismeretek 2 kredit;
szakspecifikus ismeretek (járművek, logisztikai gépek felépítése, elemei és működése,
logisztikai ismeretek, technológiák, hálózatok, folyamatok, informatika, irányítástechnika) 48
kredit.

A mesterképzési oklevél megszerzésének feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a 60 kreditet a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven
belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell
szerezni.
MECHATRONIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mechatronikai mérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a műszaki
képzési területről az anyagmérnöki, a biztonságtechnikai mérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki,
a hivatásos repülőgép-vezetői, a gépészmérnöki, a könnyűipari mérnöki, az építőmérnöki, a műszaki
földtudományi, a vegyészmérnöki, a környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, a villamosmérnöki, az
ipari termék- és formatervező mérnöki, a közlekedésmérnöki, a járműmérnöki, az informatika képzési
területről a mérnökinformatikus, az agrár képzési területről mezőgazdasági és élelmiszer-ipari
gépészmérnöki alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 70 kredit az alábbi területekről:




természettudományi ismeretek (matematika, fizika, mechanika, elektrotechnika) területéről
20 kredit;
gazdasági és humán ismeretek (gazdasági és menedzsment ismeretek, környezetvédelem,
minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány, pszichológia) területéről 10 kredit;
szakmai ismeretek (általános műszaki ismeretek, mechatronikai ismeretekből villamosságtan,
informatika, anyagtudomány és -technológia, méréstechnika és jelfeldolgozás,
irányítástechnika) területéről 40 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az alapképzési tanulmányai alapján
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a 4.2. pontban meghatározott alapképzési szakon diplomával rendelkező legalább 40 kredittel
[ezen belül gépészeti ismeretekből legalább 10 kredit, villamosságtani ismeretekből legalább
10 kredit, informatikai ismeretekből legalább 10 kredit, mechatronikai (irányítástechnika)
ismeretekből legalább 10 kredit],
a 4.3. pontban meghatározott alapképzési oklevéllel rendelkező legalább 50 kredittel
rendelkezzen.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
MŰANYAG- ÉS SZÁLTECHNOLÓGIAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a vegyészmérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a műszaki
képzési területről a biomérnöki, az anyagmérnöki, a faipari mérnöki, a gépészmérnöki, a könnyűipari
mérnöki, a természettudomány képzési területről a kémia, a környezetmérnöki alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább
40 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 70 kreditből:





természettudományi ismeretek (matematika, fizika, kémia és biokémia) területéről 30 kredit;
gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani alapismeretek, menedzsment és vállalkozás
gazdaságtani ismeretek, jog) területéről 10 kredit;
szakmai alapismeretek (fizikai kémia alkalmazásai, anyagtudomány, mérés és
irányítástechnika, vegyipari géptan és művelettan, technológia) területéről 20 kredit;
speciális szakmai ismeretek (műanyagok és műanyagok fizikája, valamint műanyag- vagy
textiltechnológia) területérő 10 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki menedzser alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a műszaki, az
informatika és a gazdaságtudományok képzési területek alapképzési szakjai, az agrár képzési területről
a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább
30 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 50 kreditből:
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természettudomány ismeretek (matematika, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, biológia)
területéről 20 kredit;
gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, minőségbiztosítás,
környezetmenedzsment, gazdaságstatisztika, társadalomtudomány területéről) 10 kredit;
szakmai ismeretek (műszaki ábrázolás, gépek, szerkezetek, informatika és alkalmazások,
gyártási és technológiai ismeretek, menedzsment, pénzügyek, államigazgatási és jogi
ismeretek, differenciált szakmai ismeretek a műszaki, technológiai, menedzsment és a
gazdálkodási szakterületekről) területéről 20 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
OLAJ- ÉS GÁZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki földtudományi alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a
környezetmérnöki, a gépészmérnöki, a vegyészmérnöki, az energetikai mérnöki, a villamosmérnöki
alapképzési szak.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 80 kredit az alábbi területekről:






természettudományi ismeretek (matematika, fizika, kémia, informatika, környezettan,
környezetvédelem) területéről 18 kredit;
földtudományi alapozó ismeretek (ásvány- és kőzettan, földtan, geofizika, geodézia,
térinformatika) területéről 14 kredit;
mérnöki alapozó ismeretek (géptan, műszaki ábrázolás, elektrotechnika, áramlástan,
anyagismeret, mechanika) területéről 16 kredit;
gazdasági es humán ismeretek (közgazdaságtan, szociológia, vállalkozás-gazdaságtan,
menedzsment, jogi ismeretek, európai uniós ismeretek) területéről 8 kredit;
szakmai
alapismeretek
(szénhidrogén-termelés,
mélyfúrás,
rezervoármechanika,
szénhidrogén-szállítás, földgáz elosztás) területéről 24 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt
területeken legalább 60 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
OLAJMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki földtudományi alapképzési szak.
4.2. A 9.5. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
gépészmérnöki, a vegyészmérnöki alapképzési szak.
9.5. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 80 kredit az alábbi területeken:
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természettudományos alapozó ismeretek (matematika, fizika, kémia, informatika,
környezettan, környezetvédelem) területén 18 kredit;
földtudományi alapozó ismeretek (ásvány- és kőzettan, földtan, geofizika, geodézia,
térinformatika) területén 14 kredit;
mérnöki alapozó ismeretek (géptan, műszaki ábrázolás, elektrotechnika, áramlástan,
anyagismeret, mechanika) területén 16 kredit;
gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, szociológia, vállalkozás-gazdaságtan,
menedzsment, jogi ismeretek, EU-ismeretek) területén 8 kredit,
szakmai ismeretek (szénhidrogén-termelés, mélyfúrás, rezervoármechanika, szénhidrogénszállítás, földgázelosztás) területén 24 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt
területeken legalább 60 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
SZERKEZET-ÉPÍTŐMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az építőmérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.3. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább
50 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 80 kreditből:






természettudományi és matematikai ismeretek (matematika, fizika, mechanika) terültéről 25
kredit;
gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, jogi ismeretek) területéről 10 kredit;
általános építőmérnöki szakmai ismeretek (geológia, építőanyagok, talajmechanika,
földművek, alapozás, acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, magasépítéstan, utak, vasutak,
környezetmérnöki alapismeretek, közművek, hidraulika, hidrológia, vízépítés, vízgazdálkodás,
geodézia, geoinformatika) területéről 15 kredit;
szerkezet-építőmérnöki szakmai ismeretek (tartók statikája, véges elemek módszere, hidak,
épületszerkezetek, épületfizika, építőanyagok, acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek,
faszerkezetek, öszvérszerkezetek, geotechnika, építési projektek szervezése) területéről 30
kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
TELEPÜLÉSMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az építészmérnöki, a tájrendező és kertépítő
mérnöki, az építőmérnöki alapképzési szak.
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4.2. A 9.4. pontban meghatározottak szerint vehetők figyelembe továbbá: az informatika képzési
területről a mérnökinformatikus, a műszaki képzési területről a környezetmérnöki, a műszaki
földtudományi, a közlekedésmérnöki, a természettudomány képzési területről a földrajz, a
földtudományi, az agrár képzési területről a földmérő és földrendező mérnöki, a gazdasági és
vidékfejlesztési agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, a mezőgazdasági mérnöki alapképzési
szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 70 kredit az alábbi területekről:





természettudomány ismeretek (matematika, rajz, ábrázoló geometria, anyagismeret,
környezettan, informatika, mérnöki alapismeretek) területéről 20 kredit;
gazdasági és humán ismeretek (gazdaságtudományi alapismeretek, közgazdaságtan,
társadalomtudományi alapismertetek, közigazgatási és jogi ismeretek, építészettörténet)
területéről 15 kredit;
szakmai ismeretek (urbanisztika, geodézia, építészet, térinformatika, út- és közmű rendszerek,
környezetvédelem) területéről 45 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt
területeken legalább 50 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
VEGYÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a vegyészmérnöki és a biomérnöki
alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az
anyagmérnöki, a faipari mérnöki, a könnyűipari mérnöki, a gépészmérnöki, a környezetmérnöki, a
kémia alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább
40 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 70 kreditből:


természettudományos alapismeretek [matematika, kémia (legalább 10 kredit), fizika,
anyagtudomány, biológia] területén 20 kredit;
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gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsmentismeretek,
minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány) területén 10 kredit;
vegyészmérnöki alapismeretek (művelettan, vegyipari méréstechnika és analitika,
irányítástechnika, biztonságtechnika, minőségbiztosítás, kémiai és környezettechnológia,
vegyipari ágazati technológiák) területén 40 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
VILLAMOSMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a villamosmérnöki alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a műszaki, az
informatika és a természettudomány képzési területek alap- és mesterképzési szakjai.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább
50 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 80 kreditből:






természettudományi ismeretek (matematika, fizika, villamosipari anyagismeret) területén 20
kredit;
gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsment ismeretek,
környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, szaknyelv, társadalomtudomány)
területéről 10 kredit;
elektrotechnikai, elektronikai és informatikai ismeretek (elektrotechnika, jelek és rendszerek,
elektronika, digitális technika, informatika, programozás) területéről 30 kredit;
villamosmérnöki szakmai alapismeretek (híradástechnika, méréstechnika, irányítástechnika,
mikroelektronika, elektronikai technológia, villamos energetika, laboratórium) területéről 20
kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET
KLASSZIKUSBALETT-MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a táncművész alapképzési szak klasszikus
balett specializációja.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
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9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez a megszerzett professzionális balett művészi színpadi gyakorlat és
képesség igazolása szükséges.
TÁJÉPÍTÉSZET ÉS KERTMŰVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a tájrendező és kertépítő mérnöki
alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a műszaki
képzési területről az építészmérnöki alapképzési szak, a művészet képzési területről az építőművészet
alapképzési szak.
4.3. A 9.5. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma



természettudomány (növénytan, talajtan, éghajlattan, dendrológia, növényföldrajz)
területéről legalább 20 kredit;
műszaki ismeretek (rajz és formatan, ábrázoló geometria, anyagtan, informatika, szerkezettan,
építészet) területéről legalább 20 kredit.

SPORTTUDOMÁNY
REKREÁCIÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a sporttudomány képzési terület
alapképzési szakjai és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti testkulturális felsőoktatás
szakjai.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
gazdaságtudományok képzési területről a turizmus-vendéglátás, az egészségtudományi képzési
területről a gyógytornász alapképzési szak.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit az alábbi területekről:





sporttudomány területéről 10 kredit,
egészségtudomány területéről 10 kredit,
neveléstudomány és pszichológia területéről 15 kredit,
társadalomtudományok (szociológiai tudományok, gazdálkodás és szervezés-tudományok,
média és kommunikációs tudományok) területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányaiból a felsorolt
területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
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felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.

TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET
KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: kommunikáció- és médiatudomány
alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű
kommunikáció alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok, a jogi, az informatika, a művészet, a művészetközvetítés
és a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjai.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma
legalább 30 kredit: a hálózati kommunikáció, a gazdálkodás és menedzsment, a HR, a kulturális
antropológia, a kultúratudomány, a kommunikáció, a marketing, a médiaelmélet, a médiakultúra, a
médiaműveltség, a munkapszichológia, az interkulturális alapismeretek, a művészet és
művészetközvetítés, a nyelvtudomány, a nemzetközi kommunikáció, a speciális médiaismeretek, a
szociológia, a szociálpszichológia és a PR területeiről.
KÖNYVTÁRTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: informatikus könyvtáros alapképzési szak,
továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű könyvtáros,
informatikus könyvtáros szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltétele
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges
minimális kreditek száma legalább 30 kredit az alábbiak szerint:





társadalom- és bölcsészettudományok területéről legalább 2 kredit,
könyvtártan és információszervezés, menedzsment ismeretek területéről legalább 2 kredit,
informatika területéről legalább 2 kredit,
kommunikációs ismeretek területéről legalább 2 kredit.
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A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 8 kredittel rendelkezzen. A hiányzó
krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg
kell szerezni.
KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a társadalomtudományok képzési
területről a kommunikáció- és médiatudomány, a nemzetközi tanulmányok, a politikatudományok, a
szociális munka, a szociálpedagógia, a szociológia, a kulturális antropológia, a társadalmi tanulmányok,
a politológia, bölcsészettudomány képzési területről a közösségszervezés, a néprajz, a romológia
alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való felvételhez és belépéshez a korábbi tanulmányok szerint
szükséges minimális kreditek száma legalább 30 kredit a bölcsészettudomány, a neveléstudomány, a
gazdaságtudomány, a jog, a művészet, a társadalomtudomány vagy a természettudomány területéről.
NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetközi tanulmányok és a nemzetközi
igazgatási alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
társadalomtudomány; a bölcsészettudomány; a gazdaságtudományok; a jogi; valamint az
államtudományok képzési területekhez tartozó alapképzési szakok.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 60
kredit az alábbi ismeretkörökből:





társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia,
pszichológia,
jogi-igazgatási ismeretek: közjog és magánjog, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika,
gazdasági jog,
gazdasági ismeretek: közgazdaságtan, makro-, mikroökonómia, vállalatgazdaságtan,
pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan,
politikatudományi: politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi tanulmányok,
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történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek: gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténeti
ismeretek, nyelvtudományi, filológiai ismeretek területein.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó
krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg
kell szerezni.
POLITIKATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: társadalomtudomány képzési területről a
politológia, a politikatudományok, a nemzetközi tanulmányok, a társadalmi tanulmányok, az
államtudományi képzési területről az igazgatásszervező, a közigazgatás-szervező alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban határozott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a
társadalomtudomány képzési területről a kommunikáció- és médiatudomány, a kulturális
antropológia, a szociológia, a gazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott közgazdaságtan,
a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, közszolgálati, az emberi erőforrások, a nemzetközi
gazdálkodás, a bölcsészettudomány képzési területről a történelem, a szabad bölcsészet, az
andragógia, a közösségszervezés alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma
legalább 60 kredit a politikatudomány, a politikai gondolkodás, a politikatörténet, a nemzetközi
viszonyok elmélete, az Európa-tanulmányok, az alkotmánytan, a közigazgatástan, a közpolitika
ismeretkörökből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 30
kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
SZOCIÁLIS MUNKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető: a szociális munka, a szociálpedagógia
alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti általános szociális
munkás, a szociálpedagógia alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
szociológia és a társadalmi tanulmányok alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
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9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szükséges minimális kreditek száma







a 4.2. pontban meghatározott oklevéllel rendelkezők estében legalább 30 kredit a szociális
munka és a szociálpolitika megalapozását szolgáló társadalomtudományi és pszichológiai
alapismeretekből,
a 4.3. pontban szereplő meghatározott oklevéllel rendelkezők estében legalább 60 kredit
társadalomtudományi és bölcsészettudományi ismeretekből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján
a 4.2. pontban meghatározott oklevéllel rendelkezők estében legalább 15 kredittel,
a 4.3. pontban meghatározott oklevéllel rendelkezők estében legalább 30 kredittel

rendelkezzen.
A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak
szerint meg kell szerezni.
SZOCIÁLPEDAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető: a szociális munka, a szociálpedagógia
alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti általános szociális
munkás, a szociálpedagógia alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alap
és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok,
amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma
50 kredit a szociálpedagógiai képzés szempontjából releváns ismeretkörökből, az alábbiak szerint:





pszichológiai témakörökből legalább 14 kredit;
pedagógiai témakörökből legalább 14 kredit;
szociológia témakörökből legalább 12 kredit;
egyéb társadalomtudományi tárgyak ismeretkörökből legalább 10 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 25
kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka, a szociálpedagógia
alapképzési szak.
4.2. Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a szociológia, a társadalmi
tanulmányok, a politológia, a politikatudományok alapképzési szak.
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4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma:



a 4.2. pont szerinti szakokon szerzett oklevél estében 30 kredit a szociális munka és a
szociálpolitika alapismereteiből,
a 4.3. pont szerinti szakokon szerzett oklevél estében legalább 60 kredit a szociális munka, a
szociálpolitika, a szociológia és a jogtudomány alapismereteiből, amelyből legalább 15 kredit
a szociális munka és legalább 15 kredit a szociálpolitika területéről.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján



a 4.2. pontban meghatározott oklevéllel rendelkezők estében legalább 15 kredittel,
a 4.3. pontban meghatározott oklevéllel rendelkezők estében legalább 30 kredittel

rendelkezzen.
A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak
szerint meg kell szerezni.
SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociológia, a társadalmi tanulmányok
alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges
minimális kreditek száma legalább 60 kredit a szociológiai képzés szempontjából releváns
társadalomtudományi területről.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 20 kredittel rendelkezzen. A hiányzó
krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg
kell szerezni.

TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET
ALKALMAZOTT MATEMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a matematika alapképzési szak.
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4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
természettudomány, a műszaki, az informatika képzési területek alapképzési szakjai, a
gazdaságtudományok képzési terület gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapképzési szakja.
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési, mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 65 kredit a korábbi
tanulmányokból az algebra, analízis, geometria, halmazelmélet, kombinatorika, matematikai logika,
operációkutatás, számelmélet, valószínűség-számítás, statisztika területeiről. Ezen belül legfeljebb 10
kredit tartalomban beszámíthatók kiterjedt matematikai apparátusra épülő más tárgyak ismeretei is.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 50
kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
ANYAGTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a fizika, a kémia és az anyagmérnöki
alapképzési szak.
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető
alapképzési szakok: a természettudomány képzési területről a biológia, a környezettan, a
földtudományi alapképzési szak, a műszaki képzési területről a vegyészmérnöki, a biomérnöki, a
környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a villamosmérnöki, a mechatronikai
mérnöki alapképzési szak.
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.3. A 4.2 és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei:
A 4.1. pontban megadott alapképzésektől eltérő szakokról az anyagtudományi mesterképzésbe való
belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:





fizikai ismeretek (általános fizika, szilárdtest-fizika, elektronika, műszaki fizika, statisztikus
fizika, kvantummechanika, anyagfizika, fizikai laboratórium) területéről 20 kredit
kémiai ismeretek (általános kémia, anyagismeret, kémiai anyagtudomány, szervetlen kémia,
szerves kémia, kolloidika, felületkémia, kémiai laboratórium) területéről 20 kredit;
matematikai, informatikai ismeretek területéről 10 kredit;
egyéb szakmai ismeretek (ásványtan, nukleáris technika, környezetvédelem, méréstechnika,
folyamatszabályozás, irányítástechnika, automatizálás, biológia) területéről 10 kredit.
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A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az korábbi tanulmányai alapján legalább 40
kredittel rendelkezzen a felsorolt területekről. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
BIOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biológia alapképzési szak.
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
természettudomány képzési területről a környezettan, az agrár képzési területről a természetvédelmi
mérnöki, a műszaki képzési területről a biomérnöki alapképzési szak.
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma a korábbi tanulmányokból 100
kredit az alábbi területekről:






matematika területéről legalább 6 kredit
informatika területéről legalább 6 kredit
fizika területéről legalább 4 kredit
kémia területéről legalább 20 kredit
biológia területéről legalább 60 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 70
kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
BIOTECHNOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a természettudomány képzési területről a
biológia, a környezettan, a műszaki képzési területről a biomérnöki, a környezetmérnöki alapképzési
szak.
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá a
természettudomány, az agrár, a műszaki, az orvos- és egészségtudomány képzési terület alapképzési
szakjai.
9.3 A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való
belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma a korábbi tanulmányokból 70
kredit az alábbi területekről:


természettudományi ismeretek területéről legalább 20 kredit, amelyből fizika (biofizika)
legalább 4 kredit, kémia és analitika (bioanalitika) legalább 10 kredit, matematika és
informatika (bioinformatika) legalább 6 kredit;
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biológiai alapozó ismeretek [állatbiológia, biokémia, biotechnológia (fermentációs
technológia, biomérnöki műveletek, ökológiai vizsgálómódszerek és környezetállapot
értékelés), genetika, mikrobiológia (mikrobiális ökológia), molekuláris biológia,
növénybiológia, ökológia, sejtbiológia, természet- és környezetvédelem] területéről legalább
50 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 40
kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
CSILLAGÁSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a fizika alapképzési szak csillagászati
specializációja, valamint a földtudományi alapképzési szak csillagászati specializációja.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a fizika, a
földtudományi alapképzési szakok további specializációi.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 55 kredit az alábbi területek
szerinti felosztásban:





matematika, informatika [analízis (kalkulus), lineáris algebra numerikus, matematika,
valószínűség-számítás, matematikai statisztika, programozás, informatika] területén legalább
15 kredit;
fizika (mechanika, hullámtan, optika, elektromosságtan, atomfizika, magfizika, statisztikus
fizika, kvantumfizika) területén legalább 20 kredit;
csillagászat (csillagászati megfigyelések, bevezetés a csillagászatba, az asztrometria alapjai, az
asztrofizika alapjai, informatika a csillagászatban, csillagászati laboratórium) területén
legalább 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 40
kredittel rendelkezzen a fent felsorolt területekről. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
FIZIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a fizika alapképzési szak.
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető továbbá a
kémia, a környezettan, a villamosmérnöki, a vegyészmérnöki, a gépészmérnöki, a mechatronikai
mérnöki, az anyagmérnöki, a mérnökinformatikus, a matematika alapképzési szak.
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
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szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.3. A 4.2. és 4.3. pont tekintetében mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 65 kredit az alábbi területek
szerinti felosztásban:




fizika, fizikai kémia, elektronika, műszaki fizika területéről legalább 25 kredit;
matematika, informatika, programozás, számítástechnika területéről (ebből matematika
legalább 10 kredit) legalább 18 kredit;
egyéb természettudományos ismeretek (kémia, anyagtudomány, nukleáris és
környezetvédelmi ismeretek, mérés, folyamatszabályozás, irányítástechnika).

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 40
kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
GEOGRÁFUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a földrajz alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
természettudomány képzési területről a földtudományi, a környezettan, a műszaki képzési területről
a műszaki földtudományi, a környezetmérnöki, az agrár képzési területről a földmérő és földrendező
mérnöki, a tájrendező és kertépítő mérnöki, a gazdaságtudományok képzési területről a turizmusvendéglátás alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 65
kredit, amelyből:




természettudományos ismeretek [matematika, geomatematika, fizika, kémia, biológia
(ökológia), geodézia] területéről 10 kredit;
gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, jogi ismeretek, szociológia, menedzsment,
európai uniós ismeretek) területéről 10 kredit;
szakmai ismeretek [geomorfológia, hidrogeográfia, biogeográfia, talajföldrajz, népesség- és
településföldrajz, általános gazdasági földrajz, regionális földrajz (Európa, Magyarország),
geoinformatika] területéről 45 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 45
kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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HIDROBIOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biológia alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
környezettan, földrajz, földtudományi, a kémia alapképzési szak, az agrár képzési területen a
természetvédelmi mérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, az állattenyésztő mérnöki alapképzési szak, a
műszaki képzési területen a biomérnöki, a környezetmérnöki alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 80
kredit a természettudományi, a környezettudományi, a természetvédelmi, az agrártudományi
területekről, amelyből a természettudományi és a környezettudományi ismeretek aránya legalább 50
kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 60
kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
KÖRNYEZETTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a természettudomány területről a
környezettan, az agrárképzési területről a környezetgazdálkodási agrármérnök, természetvédelmi
mérnök, műszaki képzési területről a környezetmérnök alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető továbbá: a
természettudomány területről a biológia, a fizika, a földtudományi, a kémia, a műszaki képzési
területről a biomérnöki, vegyészmérnöki alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 80
kredit a természettudomány, a műszaki, a környezettudomány és a környezetgazdaság területeiről.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 60
kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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MATEMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a matematika alapképzési szak.
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési
szak: a természettudomány, a műszaki, az informatika képzési területekről valamennyi alapképzési
szak, a gazdaságtudományok képzési területről a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés
alapképzési szak.
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 65
kredit az algebra, az analízis, a geometria, a halmazelmélet, a kombinatorika, a matematikai logika, az
operációkutatás, a számelmélet, a valószínűség-számítás, a statisztika területeiről. Ezen belül
legfeljebb 10 kredit tartalomban beszámíthatók kiterjedt matematikai apparátusra épülő más tárgyak
ismeretkörei is.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 50
kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
VEGYÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a kémia, a műszaki képzési területről a
vegyészmérnök alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehetők: a
természettudomány képzési területről a biológia, a fizika, a földrajz, a földtudományi, a környezettan,
a matematika, a műszaki képzési területről a biomérnöki, az anyagmérnöki, a környezetmérnöki, a
molekuláris bionika mérnöki alapképzési szak, az orvos- és egészségtudomány képzési területről az
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak, valamint az orvosi
diagnosztikai analitikus alapképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból elvárt minimális kreditek száma 65
kredit az alábbi területekről:


természettudományos ismeretek (matematika, fizika, informatika; biológia, földtudomány,
környezettan) területéről 15 kredit;
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szakmai ismeretek (általános és szervetlen kémia legalább 10 kredit, szerves kémia legalább
10 kredit, analitikai kémia legalább 10 kredit, fizikai kémia legalább 10 kredit) területéről 50
kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a korábbi tanulmányai alapján a hallgató legalább 40
kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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