
* A ren de let mel lék le tek kel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2006. évi 153. szá má nak II. kö te te CD-n tar tal maz za, me lyet az érin tett elõ fi ze tõk (he lyi ön kor -
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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
82/2006. (XII. 13.) GKM

rendelete

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést
és méretet meghaladó jármûvek közúti

közlekedésérõl, a közútkezelõi és a hatósági eljárás,
valamint a díjfizetés feltételeirõl  szóló

4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
15.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

(1) A meg ha tá ro zott össz tö me get, ten gely ter he lést és
mé re tet meg ha la dó jár mû vek köz úti köz le ke dé sé rõl, a
köz útkezelõi és a ha tó sá gi el já rás, va la mint a díj fi ze tés fel -
té te le i rõl  szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM ren de let (a továb -
biak ban: R.) 3.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A meg en ge dett össz tö me get, il le tõ leg a meg en ge dett
leg na gyobb ten gely ter he lést meg ha la dó, a túl mé re tes,
to váb bá a lánc tal pas jár mû köz le ke dé sé hez az érin tett
út kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ke ze lõ jé nek
(a továb biak ban: köz út ke ze lõ) az a)–f) pont ban meg je -
löl tek sze rin ti hoz zá já ru lá sa szük sé ges. A hoz zá já ru -
lást, ha a jár mû]

„b) or szá gos köz úton köz le ke dik, a Ma gyar Köz út Köz -
hasz nú Tár sa ság (a továb biak ban: Ma gyar Köz út Kht.)”
[adja meg.]

(2) Az R. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A meg en ge dett össz tö me get, il le tõ leg a meg en ge dett
leg na gyobb ten gely ter he lést meg ha la dó, a túl mé re tes, to -
váb bá a lánc tal pas jár mû köz le ke dé sé hez az érin tett út kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ke ze lõ jé nek (a továb -
biak ban: köz út ke ze lõ) az a)–f) pont ban meg je löl tek sze rin -
ti hoz zá já ru lá sa szük sé ges. A hoz zá já ru lást, ha a jár mû]

„f) or szá gos köz úton és he lyi köz úton, vagy a köz út ke -
ze lõ szer ve zet ál tal ke zelt köz úton köz le ke dik, a Ma gyar
Köz út Kht., az érin tett utak ke ze lõ i vel tör tént elõ ze tes
egyez te tés alap ján”
[adja meg.]

(3) Az R. 3.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A kö zút ke ze lõi hoz zá já ru lás irán ti ké rel met az erre
a cél ra rend sze re sí tett nyom tat vá nyon (1. szá mú mel lék -
let) az (1) be kez dés ben meg je lölt köz út ke ze lõ höz
kell – pa pí ron vagy elekt ro ni kus úton – be nyúj ta ni.

(4) A kö zút ke ze lõi hoz zá já ru lás irán ti ké re lem be nyúj -
tá sa kor a szol gál ta tás költ sé ge i vel arány ban álló dí jat kell
a hoz zá já ru lás ki adá sá ra jo go sult szer ve zet ré szé re fi zet ni.
A fi ze ten dõ díj – ké rel men ként – az alap díj és a 2. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott szor zó szá mok szor za ta. Az
alap díj 1000 Ft.”

2.  §

Az R. 4.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A kö zút ke ze lõi hoz zá já ru lás le het ese ti vagy ha tá -
ro zott idõ re  szóló.”

3.  §

Az R. 6.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let, il le tõ leg – a
köz úti köz le ke dés el len õr zé sé re jo go sult más ha tó ság
ál tal vég zett el len õr zés ke re té ben – Bu da pes ten a köz út
ke ze lõ je, or szá gos köz út há ló za ton a Ma gyar Köz út Kht. 
a jár mû vek ten gely ter he lé sét, mé re tét, össz tö me gét
hely szí ni mé rés, hi te le sí tett mé rõ be ren de zés sel vég zett
mé rés rõl ki ál lí tott ok mány vagy me net ok má nyok alap -
ján el len õriz he ti.

(2) Az or szá gos köz út há ló za ton vég zett – az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott – el len õr zés költ sé gét az Út pénz tár -
ból, az egyéb úton vég zett el len õr zés költ sé gét a köz út ke -
ze lõ nek kell fe dez ni.”

4.  §

(1) Az R. 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Amennyi ben a jár mû a meg en ge dett össz tö me get,
il let ve a ten ge lyen ként vagy ten gely cso por ton ként meg en -
ge dett leg na gyobb ten gely ter he lést meg ha lad ja, a mé rés
vagy el len õr zés he lye sze rint ille té kes te rü le ti köz le ke dé si
fel ügye let a jár mû üzem ben tar tó ját pót díj fi ze té sé re kö te -
le zi. A pót dí jat va la mennyi túl ter helt ten gely re ki kell vet -
ni. Amennyi ben a meg en ge dett össz tö me get, il let ve a
meg en ge dett leg na gyobb ten gely ter he lést meg ha la dó jár -
mû ér vé nyes kö zút ke ze lõi hoz zá já ru lás sal ren del ke zik, de
az ab ban fog lalt nál na gyobb össz tö meg gel, il le tõ leg ten -
gely ter he lés sel köz le ke dik, az üzem ben tar tó nak pót dí jat
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kell fi zet nie. A pót díj ki sza bá sá nál a kö zút ke ze lõi hozzá -
járulásban sze rep lõ és az el len õr zés so rán meg ál la pí tott
 értékhez tar to zó, a 3. szá mú mel lék let sze rin ti díj té te lek
kü lön bö ze tét kell ala pul ven ni.”

(2) Az R. 7.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pót díj meg ál la pí tá sá ra]
„a) az or szá gos köz út há ló zat ra vo nat ko zó an a köz le ke -

dé si fel ügye let jegy zõ köny ve, a rend õrségi jegy zõ könyv, a 
Ma gyar Köz út Kht. jegy zõ köny ve vagy a me net ok mány
alap ján a mé rés, il let ve el len õr zés he lye sze rint ille té kes
te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let,”
[jo go sult.]

(3) Az R. 7.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pót díj meg ál la pí tá sá ra]
„b) a köz úti áru for ga lom ré szé re meg nyi tott ha tár át ke -

lõ he lyen a Ma gyar Köz út Kht. ér te sí té se (mé ré si jegy zõ -
köny ve) alap ján a te rü le ti leg ille té kes köz le ke dé si fel -
ügye let,”
[jo go sult.]

(4) Az R. 7.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A fi ze ten dõ pót díj össze gét – amely a 3. szá mú mel -
lék let sze rin ti díj tíz sze re se, de leg alább 40 000 Ft – a
(2) be kez dés ben meg je lölt te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let
szám lá já ra kell be fi zet ni. Az or szá gos köz út hasz ná la tá ért
fi ze tett pót dí jat a te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let a Ma gyar
Ál lam kincs tár nál ve ze tett „Túl súly díj” el ne ve zé sû nem -
zet gaz da sá gi szám lá ra kö te les át utal ni. A 3.  § (1) be kez dé -
sé nek c) pont já ban meg je lölt köz út ke ze lõk ál tal ke zelt
köz utak, to váb bá a köz for ga lom elõl el nem zárt ma gán -
utak ese tén a pót díj az érin tett út ke ze lõ jét il le ti meg.”

(5) Az R. 7.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A ten gely ter he lés és az össz tö meg mé ré sé nek mód -
ját, el já rá si rend jét, va la mint a pót díj össze gé nek – a 7.  §
(3) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével tör té -
nõ – meg ál la pí tá sát a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let sza bály -
zat ban ha tá roz za meg.”

5.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek he lyé be e ren de let
1. szá mú mel lék le te lép.

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le té nek he lyé be e ren de let
2. szá mú mel lék le te lép.

(3) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek he lyé be e ren de let
3. szá mú mel lék le te lép.

6.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba, egy ide jû -
leg ha tá lyát vesz ti a meg ha tá ro zott össz tö me get, ten gely -
ter he lést és mé re tet meg ha la dó jár mû vek köz úti köz le ke -
dé sé rõl, a kö zút ke ze lõi és a ha tó sá gi el já rás, va la mint a
díj fi ze tés fel té te le i rõl  szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM ren -
de let 3.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja, va la mint a meg ha -
tá ro zott össz tö me get, ten gely ter he lést és mé re tet meg ha la -
dó jár mû vek köz úti köz le ke dé sé rõl, a kö zút ke ze lõi és a ha -
tó sá gi el já rás, va la mint a díj fi ze tés fel té te le i rõl  szóló
4/1999. (II. 12.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló

a) 24/2002. (V. 18.) Kö ViM ren de let 1.  §-ának (1) be -
kez dé se, 4.  §-ának (1) be kez dé se, va la mint

b) 40/2004. (IV. 7.) GKM ren de let 2.  §-ának (1) és
(2) be kez dé se, 6.  §-ának (1) be kez dé se, 6.  §-a (2) be kez dé -
sé nek az R. 7.  §-a (2) be kez dé sé nek a) és b) pont ját meg ál -
la pí tó ren del ke zé se, va la mint 6.  §-ának (3) be kez dé se.

(2) E ren de let 5.  §-ának (2) és (3) be kez dé se, va la mint
2. és 3. szá mú mel lék le te 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba,
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a meg ha tá ro zott össz tö me get,
ten gely ter he lést és mé re tet meg ha la dó jár mû vek köz úti
köz le ke dé sé rõl, a kö zút ke ze lõi és a ha tó sá gi el já rás, va la -
mint a díj fi ze tés fel té te le i rõl  szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 24/2002. (V. 18.) Kö ViM
ren de let 5.  §-ának (1) be kez dé se és 1. szá mú mel lék le te.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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2. számú melléklet a 82/2006. (XII. 13.) GKM rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 4/1999. (II. 12.) KHVM ren de let hez

A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek közúti közlekedéséhez
szükséges közútkezelõi hozzájárulás eljárás díjaként fizetendõ költségtérítés

1. Az alap díj a Ren de let 3.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott összeg
Fel té te lek Szor zó szám

2. Sür gõs ség
2.1.  nor mál 15 mun ka na pon be lül 1
2.2.  sür gõs 3 mun ka na pon be lül 2
2.3.  azon na li 6 mun ka órán be lül 3

Egy al ka lom ra ér vé nyes út vo nal en ge dély
3. Tá vol ság
3.1.  tér sé gen be lü li tá vol ság <= 100 km 1
3.2.  tér sé gek kö zöt ti tá vol ság > 100 km 1,5
4. Bo nyo lult ság
4.1.  egy sze rû szé les ség <= 3,2 m 1

hosszú ság <= 22 m
ma gas ság <= 4,2 m
össz tö meg <= 50 t

4.2.  bo nyo lult 3,2 m < szé les ség <= 4 m 2
22 m < hosszú ság <= 35 m
4,2 m < ma gas ság <= 4,5 m
50 t < össz tö meg <= 80 t

4.3.  kü lö nö sen bo nyo lult 4 m < szé les ség 3
35 m < hosszú ság
4,5 m < ma gas ság
80 t < össz tö meg
ten gely ter he lés > a meg en ge dett 150%-ánál

Meg ha tá ro zott idõ tar tam ra ér vé nyes út vo nal en ge dély
5. Idõ tar tam
5.1.  3 hó nap 4
5.2.  6 hó nap 6
5.3.  12 hó nap 8
6. Út vo na lak
6.1.  egy ki je lölt út vo nal ra 3 m < szé les ség <= 3,5 m 1

22 m < hosszú ság <= 26 m
4 m < ma gas ság <= 4,3 m
2 ten ge lyes jár mû
22 t < össz tö meg <= 24 t
3 ten ge lyes jár mû
28 t < össz tö meg <= 36 t
4 ten ge lyes jár mû
30 t < össz tö meg <= 48 t
3 ten ge lyes jár mû sze rel vény
32 t < össz tö meg <= 36 t
4 ten ge lyes jár mû sze rel vény
36 t < össz tö meg <= 48 t
5 vagy több ten ge lyes jár mû sze rel vény
40 t < össz tö meg <= 60 t
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6.2. kis tér sé gi köz út há ló zat ra –
a ki in du lá si cím és a tõle 
20 km-en be lül lévõ úti cé -
lok kö zöt ti köz le ke dés re

össz tö meg <= 28 t 1,5

6.3.  tel jes köz út há ló zat ra szé les ség <= 3 m 2,5
hosszú ság <= 22 m
ma gas ság <= 4 m
össz tö meg
2 ten ge lyes jár mû <= 22 t
3 ten ge lyes jár mû <= 28 t
4 ten ge lyes jár mû <= 30 t
3 ten ge lyes jár mû sze rel vény <= 32 t
4 ten ge lyes jár mû sze rel vény <= 36 t
5 vagy több ten ge lyes jár mû sze rel vény <= 40 t

A díj össze gét az

a) egy al ka lom ra ér vé nyes en ge dély ese tén a 2., 3., 4. pont ban,

b) meg ha tá ro zott idõ tar tam ra ér vé nyes en ge dély ese tén a 2., 5., 6. pont ban meg ha tá ro zott szor zó szá mok és az alap díj
szor za tá nak figye lembe véte lével kell megállapítani.”
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3. számú melléklet

a 82/2006. (XII. 13.) GKM rendelethez

„3. számú melléklet
a 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelethez

1. A meg en ge dett össz tö me get meg ha la dó jár mû vek
után fi ze ten dõ díjak:

Össz tö meg, t Díj, Ft/km

40,0-nél na gyobb 40,5-ig –

40,5-nél na gyobb 45,0-ig 110

45,0-nél na gyobb 50,0-ig 130

50,0-nél na gyobb 55,0-ig 160

55,0-nél na gyobb 60,0-ig 220

60,0-nél na gyobb 65,0-ig 290

65,0-nél na gyobb 70,0-ig 350

70,0-nél na gyobb 75,0-ig 450

75,0-nél na gyobb 80,0-ig 540

80,0-nél na gyobb 85,0-ig 700

85,0-nél na gyobb 90,0-ig 860

90,0-nél na gyobb 95,0-ig 1020

95,0-nél na gyobb 100,0-ig 1220

100,0 ton na fe lett: meg kez dett 10 ton nán ként to váb bi
480 Ft/km

2. A meg en ge dett leg na gyobb ten gely ter he lést meg ha -
la dó – fú vott gu mi ab ronccsal fel sze relt ke re kû – jár mû vek
után fi ze ten dõ dí jak:

2.1. Egyes ten gely

Ten gely ter he lés, t Díj, Ft/km

10,0-nél na gyobb 10,5-ig –

10,5-nél na gyobb 11,0-ig 80

11,0-nél na gyobb 11,5-ig 130

11,5-nél na gyobb 12,0-ig 240

12,0-nél na gyobb 12,5-ig 350

12,5-nél na gyobb 13,0-ig 510

13,0-nél na gyobb 13,5-ig 670

13,5-nél na gyobb 14,0-ig 830

14,0-nél na gyobb 14,5-ig 990

14,5-nél na gyobb 15,0-ig 1150

15,0-nél na gyobb 15,5-ig 1310

15,5-nél na gyobb 16,0-ig 1470

16,0 ton na (157,0 kN) fe lett: meg kez dett 0,5 ton nán ként
(4,91 kN) to váb bi 160 Ft/km

2.2.1. Út kí mé lõ egyes ten gely au tó busz ki vé te lé vel

Ten gely ter he lés, t Díj, Ft/km

11,0-nél na gyobb 11,5-ig –

11,5-nél na gyobb 12,0-ig 80

12,0-nél na gyobb 12,5-ig 130

12,5-nél na gyobb 13,0-ig 240

13,0-nél na gyobb 13,5-ig 400

13,5-nél na gyobb 14,0-ig 560

14,0-nél na gyobb 14,5-ig 720

14,5-nél na gyobb 15,0-ig 880

15,0-nél na gyobb 15,5-ig 1040

15,5-nél na gyobb 16,0-ig 1200



16,0-nél na gyobb 16,5-ig 1360

16,5-nél na gyobb 17,0-ig 1520

17,0 ton na (166,8 kN) fe lett: meg kez dett 0,5 ton nán ként 
(4,91 kN) to váb bi 160 Ft/km

2.2.2. Út kí mé lõ egyes ten gely au tó busz ese té ben

Ten gely ter he lés, t Díj Ft/km

11,5-nél na gyobb 12,0-ig –

12,0-nél na gyobb 12,5-ig 130

12,5-nél na gyobb 13,0-ig 240

13,0-nél na gyobb 13,5-ig 400

13,5-nél na gyobb 14,0-ig 560

14,0-nél na gyobb 14,5-ig 720

14,5-nél na gyobb 15,0-ig 880

15,0-nél na gyobb 15,5-ig 1040

15,5-nél na gyobb 16,0-ig 1200

16,0-nél na gyobb 16,5-ig 1360

16,5-nél na gyobb 17,0-ig 1520

17,0 ton na (166,8 kN) fe lett: meg kez dett 0,5 ton nán ként 
(4,91 kN) to váb bi 160 Ft/km

2.3. Ket tõs ten gely

2.3.1. Ket tõs ten gely – au tó busz ki vé te lé vel

Ten gely ter he lés, t Díj, Ft/km

16,0-nél na gyobb 16,5-ig –

16,5-nél na gyobb 17,0-ig 80

17,0-nél na gyobb 18,0-ig 160

18,0-nél na gyobb 19,0-ig 240

19,0-nél na gyobb 20,0-ig 320

20,0-nél na gyobb 21,0-ig 420

21,0-nél na gyobb 22,0-ig 510

22,0-nél na gyobb 23,0-ig 640

23,0-nél na gyobb 24,0-ig 830

24,0-nél na gyobb 25,0-ig 1020

25,0-nél na gyobb 26,0-ig 1280

26,0 ton na (255,1 kN) fe lett: meg kez dett 1,0 ton nán ként 
(9,81 kN) to váb bi 256 Ft/km

2.3.2. Ket tõs ten gely au tó busz ese té ben, ha a két szom -
szé dos ten ge lyé nek tá vol sá ga leg alább 1,30 mé ter és ki -
sebb 2,00 mé ter nél

Ten gely ter he lés, t Díj, Ft/km

18,0-nél na gyobb 18,5-ig –

18,5-nél na gyobb 19,0-ig 240

19,0-nél na gyobb 20,0-ig 320

20,0-nél na gyobb 21,0-ig 420

21,0-nél na gyobb 22,0-ig 510

22,0-nél na gyobb 23,0-ig 640

23,0-nél na gyobb 24,0-ig 830

24,0-nél na gyobb 25,0-ig 1020

25,0-nél na gyobb 26,0-ig 1280

26,0 ton na (255,1 kN) fe lett: meg kez dett 1,0 ton nán ként 
(9,81 kN) to váb bi 256 Ft/km

2.4. Há rom ten gely bõl álló ten gely cso port, ha a szél sõ
ten ge lyek kö zöt ti tá vol ság nem több, mint 2,60 m

Ten gely ter he lés, t Díj, Ft/km

22,0-nél na gyobb 22,5-ig –

22,5-nél na gyobb 23,0-ig 110

23,0-nél na gyobb 24,0-ig 160

24,0-nél na gyobb 25,0-ig 260

25,0-nél na gyobb 26,0-ig 350

26,0-nél na gyobb 27,0-ig 450

27,0-nél na gyobb 28,0-ig 560

28,0-nél na gyobb 29,0-ig 670

29,0-nél na gyobb 30,0-ig 800

30,0-nél na gyobb 31,0-ig 930

31,0-nél na gyobb 32,0-ig 1090

32,0-nél na gyobb 33,0-ig 1280

33,0-nél na gyobb 34,0-ig 1470

34,0-nél na gyobb 35,0-ig 1700

35,0 ton na (343,4 kN) fe lett: meg kez dett 1,0 ton nán ként 
(9,81 kN) to váb bi 224 Ft/km

2.5. Há rom ten gely bõl álló ten gely cso port, ha a szél sõ
ten ge lyek kö zöt ti tá vol ság több, mint 2,60 m

Ten gely ter he lés, t Díj Ft/km

24,0-nél na gyobb 24,5-ig –

24,5-nél na gyobb 25,0-ig 110

25,0-nél na gyobb 26,0-ig 160

26,0-nél na gyobb 27,0-ig 260

27,0-nél na gyobb 28,0-ig 350

28,0-nél na gyobb 29,0-ig 450

29,0-nél na gyobb 30,0-ig 560

30,0-nél na gyobb 31,0-ig 680

31,0-nél na gyobb 32,0-ig 800

32,0-nél na gyobb 33,0-ig 930

33,0-nél na gyobb 34,0-ig 1090

34,0-nél na gyobb 35,0-ig 1280

35,0-nél na gyobb 36,0-ig 1470

36,0-nél na gyobb 37,0-ig 1700

37,0 ton na (363,0 kN) fe lett: meg kez dett 1,0 ton nán ként 
(9,81 kN) to váb bi 224 Ft/km
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3. A meg en ge dett leg na gyobb ten gely ter he lést meg -
ha la dó – fú vott gu mi ab ronccsal fel nem sze relt ke re kû –
jár mû vek után fi ze ten dõ dí jak (lánc tal pas jár mû vek ki -
vé te lé vel)

Ten gely ter he lés, t Díj Ft/km
6,0-nél na gyobb 6,5-ig –
6,5-nél na gyobb 7,0-ig 80
7,0-nél na gyobb 7,5-ig 130
7,5-nél na gyobb 8,0-ig 190
8,0-nél na gyobb 8,5-ig 260
8,5-nél na gyobb 9,0-ig 320
9,0-nél na gyobb 9,5-ig 380
9,5 nél na gyobb 10,0-ig 460
10,0-nél na gyobb 10,5-ig 540
10,5-nél na gyobb 11,0-ig 640
11,0-nél na gyobb 11,5-ig 740
11,5-nél na gyobb 12,0-ig 830

12,0 ton na (117,7 kN) fe lett: meg kez dett 0,5 ton nán ként 
(4,91 kN) to váb bi 128 Ft/km”

A gazdasági és közlekedési miniszter
83/2006. (XII. 13.) GKM

rendelete

a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó
és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végzõ

szervezetrõl

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 91/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel az Áht. 88.  §-ának 
(3) be kez dé sé re, va la mint 90.  §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont já ra és (3) be kez dé sé re, to váb bá a lé gi köz le ke dés -
rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény (a továb biak ban: Lt.)
31.  §-ára és 61.  §-ának (2) be kez dé sé re – a hon vé del mi mi -
nisz ter rel és a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) 2006. de cem ber hó 31. nap já val meg szün te tem a
köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ Hun ga ro Cont -
rol Ma gyar Lé gi for gal mi Szol gá la tot (szék he lye: 1185
Bu da pest, Igló utca 33–35.; fel ügye le ti szer ve: Gaz da sá gi
és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um).

(2) A Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi Szol gá -
lat Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (a továb biak -
ban: Hun ga ro Cont rol Zrt.) a Ma gyar Köz tár sa ság pol gá -

ri lé gi köz le ke dés szá má ra ki je lölt el len õr zött lég te re i -
ben a lé gi for gal mi irá nyí tó, re pü lés tá jé koz ta tó és ri asz tó 
szol gá lat el lá tá sá ra, va la mint a lé gi for gal mi irá nyí tó és
kör ze ti re pü lés tá jé koz ta tó szak sze mély zet kép zé sé re az
Lt. 61/A.  §-ában fog lal tak alap ján ke rül ki je lö lés re.

2.  §

A Hun ga ro Cont rol Zrt. mint az 1.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti szer ve zet – a Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal -
mi Szol gá lat köz pon ti költ ség ve té si szerv ál ta lá nos jog -
utód ja ként – 2007. ja nu ár hó 1. nap já tól el lát ja az
Lt. 61/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel -
ada to kat.

3.  §

A Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi Szol gá lat köz -
pon ti költ ség ve té si szerv al kal ma zá sá ban lévõ köz al kal -
ma zot tak nak a Hun ga ro Cont rol Zrt.-nél tör té nõ to vább -
fog lal koz ta tá sá ra a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény 25/A.  §-ának és 25/B.  §-ának
rendelkezései irányadók.

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2007. ja nu ár 1-jén lép hatályba.

(2) A ren de let 5.  §-ának (2) be kez dé se 2007. már ci us
7-én lép ha tály ba.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ma gyar
lég tér igény be vé te lé ért fi ze ten dõ díj ról  szóló 116/2005.
(XII. 27.) GKM ren de let 2.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés -
sel egé szül ki, egy ide jû leg a § je len le gi szö ve gé nek meg je -
lö lé se (1) be kez dés re mó do sul:

„(2) A lég tér igény be vé te li díj a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 
1995. évi XCVII. tör vény (a továb biak ban: Lt.)
61/A.  §-ban meg ha tá ro zott szer ve ze tet il le ti meg, az
Lt. 61/A.  §-ának (3) be kez dés ében fog lalt fel ada ta i nak el -
lá tá sa ér de ké ben.”

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
veszti:

a) a Lé gi for gal mi és Re pü lõ té ri Igaz ga tó ság meg szün -
te té sé rõl és a Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi Szol -
gá lat lét re ho zá sá ról  szóló 45/2001. (XII. 20.) Kö ViM ren -
de let,

b) a Lé gi for gal mi és Re pü lõ té ri Igaz ga tó ság meg -
szün te té sé rõl és a Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal -
mi Szol gá lat lét re ho zá sá ról  szóló 45/2001. (XII. 20.)
Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 43/2002.
(XII. 28.) GKM ren de let,
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c) a Lé gi for gal mi és Re pü lõ té ri Igaz ga tó ság meg szün -
te té sé rõl és a Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi Szol -
gá lat lét re ho zá sá ról  szóló 45/2001. (XII. 20.) Kö ViM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 103/2004. (VIII. 27.) GKM
rendelet,

d) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ra ki adott 24/1992. (XII. 2.)
KHVM ren de let 5/A.  §-a, 6.  §-a, 7.  §-a, 14.  §-ának b) pont -
ja, 1. szá mú mel lék le te I. ré szé nek b) pont ja és 3. számú
melléklete,

e) a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el -
ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló
1993. évi LXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ra ki adott
7/1995. (V. 30.) KHVM ren de let 1. szá mú mel lék le té -
nek 4. pont ja,

f) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter irá nyí tá sa
alatt álló szer vek köz al kal ma zot ta i nak va gyon nyi lat ko -
zat-té te lé rõl  szóló 4/2003. (I. 25.) GKM ren de let mel -
lék le té nek a „Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi
Szol gá lat” címe a hoz zá tar to zó mun ka kö rök kel és be -
osz tá sok kal együtt,

g) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 24/1992. (XII. 2.)
KHVM ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 51/2001.
(XII. 22.) Kö ViM ren de let 1.  §-ának (3) bekezdése és
melléklete.

5.  §

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság lég te ré ben és re pü lõt ere in
tör té nõ re pü lé sek vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló
14/2000. (XI. 14.) Kö ViM ren de let mel lék le te 2. fe je ze té -
nek 2.11.5.3. al pont já ban, az „R” Füg ge lék 109. pont já hoz 
tar to zó Meg jegy zés ben, va la mint 143. pont já hoz tar to zó
Meg jegy zés ben a „Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi
Szol gá lat” szö veg rész he lyé be a „Hun ga ro Cont rol Ma -
gyar Lé gi for gal mi Szol gá lat Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész -
vény tár sa ság” szö veg lép.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság lég te ré ben és re pü lõt ere in
tör té nõ re pü lé sek vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló
14/2000. (XI. 14.) Kö ViM ren de let mel lék le te 4. fe je ze -
té nek 4.4.2. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„4.4.2. Az ál la mi lé gi jár mû vek ki vé te lé vel az FL195
(5950 m STD) fe lett mû kö dõ va la mennyi IFR lé gi jár mû -
vet 8,33 kHz csa tor na osz tá sú rá dió be ren de zés sel kell fel -
sze rel ni. A lé gi jár mû be ren de zé se i nek al kal mas nak kell
len ni ük a 25 kHz csa tor na osz tá sú frek ven ci á kon tör té nõ
mû kö dés re is.

Meg jegy zés: Az egyes ál la mok bi zo nyos te vé keny sé get
vég zõ lé gi jár mû vek szá má ra fel men tést ad hat nak a
8,33 kHz frek ven cia osz tá sú ké szü lék kel tör té nõ fel sze relt -
ség alól. Ha az ATS egy sé gek föl di táv köz lé si rend sze re
biz to sít ja a lé gi for gal mi szol gá la tok UHF rá dió se gít sé gé -

vel tör té nõ meg fe le lõ el lá tá sát, az UHF-el fel sze relt ál la mi 
lé gi jár mû vek szá má ra le he tõ vé te szik az olyan lég tér ben
tör té nõ mû kö dést, ahol 8,33 kHz frek ven cia osz tá sú rá dió -
ké szü lék kel tör té nõ fel sze relt sé get ír tak elõ.

A fel men té se ket és az UHF rá dió ilyen lég tér ben tör -
té nõ fen ti al kal ma zá sá nak le he tõ sé gét a nem ze ti Lé gi -
for gal mi Tá jé koz ta tó Ki ad vá nyok ban (AIP-kben) te szik 
köz zé.”

(3) A lé gi for ga lom irá nyí tá sá nak sza bá lya i ról  szóló
16/2000. (XI. 22.) Kö ViM ren de let 1. szá mú mel lék le té -
nek 1.1.2.4. pont já ban az „a Lé gi for gal mi és Re pü lõ té ri
Igaz ga tó ság meg szün te té sé rõl és a Hun ga ro Cont rol Ma -
gyar Lé gi for gal mi Szol gá lat lét re ho zá sá ról  szóló
45/2001. (XII. 20.) Kö ViM ren de let nek meg fele lõen a
Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi Szol gá lat” szö -
veg rész”, 1. szá mú mel lék le té nek 1.8.2.1. és
3.2.1.1. pont já ban a „Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for -
gal mi Szol gá lat” szö veg rész, 2. szá mú mel lék le té nek
16.2.1. pont já ban a „Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for -
gal mi Szol gá lat (Hun ga ro Cont rol)” szö veg rész, 3. szá -
mú mel lék le té nek 224. pont já hoz kap cso ló dó Meg jegy -
zés ben a „Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi Szol -
gá lat” szö veg rész he lyé be a „Hun ga ro Cont rol Ma gyar
Lé gi for gal mi Szol gá lat Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény -
tár sa ság” szö veg lép.

(4) A rend kí vü li ál la pot fel ada ta i nak el lá tá sá hoz nél kü -
löz he tet len had kö te le sek meg ha gyá sá val kap cso la tos kö -
ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 37/2003. (VI. 7.)
GKM ren de let 1. szá mú mel lék le té nek III. ka te gó ria ré szé -
ben a „Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi Szol gá lat”
szö veg rész he lyé be a „Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for -
gal mi Szol gá lat Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság”
szö veg lép.

(5) A pol gá ri lé gi for gal mi szol gá lat szak sze mély ze té -
nek szak szol gá la ti en ge dé lyé rõl és kép zé sé rõl  szóló
3/2004. (I. 13.) GKM ren de let 6.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben a „Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi Szol gá lat
(a továb biak ban: Hun ga ro Cont rol)” szö veg rész, va la -
mint 6.  §-ának (6) be kez dés ében a „Hun ga ro Cont rol”
szö veg rész he lyé be a „Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi -
for gal mi Szol gá lat Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa -
ság” szö veg lép.

(6) A ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je -
lö lé sé rõl  szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM
együt tes ren de let 20.  §-ának 2. pont já ban, va la mint
32. pont já ban a „Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi
Szol gá lat” szö veg rész he lyé be a „Hun ga ro Cont rol
 Magyar Lé gi for gal mi Szol gá lat Zárt kö rû en Mû kö dõ
Rész vény tár sa ság” szö veg lép.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Az oktatási és kulturális miniszter
14/2006. (XII. 13.) OKM

rendelete

az alap- és mesterképzési szakok képzési
és kimeneti követelményeirõl szóló

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
153.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján, a Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia egyet ér té sé vel
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az alap- és mes ter kép zé si sza kok kép zé si és ki me -
ne ti kö ve tel mé nye i rõl  szóló 15/2006. (IV. 3.) OM ren de let 
(a továb biak ban: Ren de let) 2. szá mú mel lék let „I. Ag rár
kép zé si te rü let, 13. Me zõ gaz da sá gi mér nö ki alap kép zé si
szak” 6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6. Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ
kre di tek szá ma: 180+30 kre dit.”

(2) A Ren de let 2. szá mú mel lék let „VIII. Mû sza ki kép -
zé si te rü let, 14. Had- és biz ton ság tech ni kai mér nö ki alap -
kép zé si szak” 10. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„10. Nyel vi kö ve tel mé nyek:
Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert leg -

alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal egyen ér -
té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük sé ges.”

(3) A Ren de let 2. szá mú mel lék le te ki egé szül e ren de let
1. szá mú mel lék le té vel.

2.  §

(1) A Ren de let 3. szá mú mel lék let „III. Mû sza ki kép zé si 
te rü let” ré sze ki egé szül e ren de let 2. szá mú mel lék le té vel.

(2) A Ren de let 3. szá mú mel lék le te ki egé szül e ren de let
3. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott IV–VIII. fe je ze tek -
kel.

3.  §

(1) A Ren de let 4. szá mú mel lék let 4.1. és 4.2. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4.1. A cik lu sok ra bon tott, osz tott kép zés alap kép zé si
szak ja i ra épü lõ ta ná ri sza kon:

a) a két ta ná ri szak kép zett ség pár hu za mos meg szer zé -
se kor: 5 fél év, 150 kre dit;

b) a szak mai és mû vé sze ti ta ná ri szak kép zett sé gek
 területén a csak egy szak kép zett ség meg szer zé sé re irá nyu -
ló kép zés ese tén: 4 fél év, 120 kre dit.

4.2. Mes ter fo ko za tot adó sza kon nem ta ná ri szak kép -
zett ség meg szer zé sét köve tõen vagy va la mely mes ter szak -
kal pár hu za mo san fel vett ta ná ri sza kon:

a) egy ta ná ri szak kép zett ség meg szer zé sé re irá nyu ló
kép zés ese tén: 3 fél év, 90 kre dit;

b) a mû vé sze ti kép zé si te rü le ten – a szak te rü le ti kö ve -
tel mé nyek nek a mû vé sze ti mes ter sza kon tör tént tel je sí té se 
ese tén – 2 fél év, 60 kre dit.”

(2) A Ren de let 4. szá mú mel lék let 6.2.1. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6.2.1. Az e ren de let 4.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal -
tak sze rint a ta ná ri fel ké szí tést meg ala po zó, pá lya ori en tá -
ci ót se gí tõ is me re tek kö ve tel mé nye i nek tel je sí té se, amely -
nek kre di tér té ke 10 kre dit, va la mint az egyes ta ná ri szak -
kép zett sé gek vá lasz tá sá hoz e ren de let 7.  § (3) be kez dé se
sze rint elõ írt fel té te lek.”

4.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

1. számú melléklet
a 14/2006. (XII. 13) OKM rendelethez

„2. szá mú mel lék let
a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez

XIII. MÛVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET

1. ALKOTÓMÛVÉSZET ÉS MUZIKOLÓGIA
ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: al ko tó mû vé szet
és mu zi ko ló gia

2. Az alap kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint és 
a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: alap fo ko zat (bac ca la u re us, ba che lor; 
rö vi dít ve: BA)

– szak kép zett ség:
a) ze ne szer zõ
b) jazz-ze ne szer zõ
c) mu zi ko ló gus
d) ze ne te o re ti kus
e) ze nei asszisz tens

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se:
a) BA in Com po si ti on
b) BA in Jazz Com po si ti on
c) BA in Mu si co logy
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d) BA in Mu sic The o ry
e) Mu sic As sis tant

– vá laszt ha tó szak irá nyok: ze ne szer zés, mu zi ko ló gia,
ze ne el mé let, ze ne is me ret.

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet

4. Kép zé si ág: ze ne mû vé szet

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 6 fél év

6. Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 180 kre dit

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 20–30 kre dit

6.2. A szak irá nyok hoz ren del he tõ kre di tek mi ni má lis
ér té ke: 65 kre dit

6.3. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 10 kre dit

6.4. A szak dol go zat hoz ren del he tõ kre di tér ték: 6 kre dit

6.5. A gya kor la ti is me re tek hez ren del he tõ mi ni má lis
kre di tér ték: 65 kre dit

7. Az alap kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan szak em be rek kép zé se, akik ze ne -
szer zõi vagy el mé le ti tu do má nyos tel je sít mé nyük kel a ma -
gyar és az eu ró pai ze ne kul tú rát gya ra pí ta ni és ter jesz te ni
tud ják. Meg szer zett gya kor la ti és el mé le ti tu dá suk bir to -
ká ban ki mû velt íz lés sel gya ra pít ják a ze nei al ko tá sok és a
ze né rõl  szóló tu dás re per tó ri u mát. A ze nei élet in téz mé -
nye i ben hasz nos se gí tõ sze re pet tud nak vál lal ni, és ak tí van 
részt ven ni a ze nei köz tu dat for má lá sá ban. Kel lõ mély sé gû 
el mé le ti is me re tek kel ren del kez nek ta nul má nya ik mes ter -
kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá hoz.

a) Az alap kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– a pro fesszi o ná lis ze nész szak mai tu dá sá hoz szük sé -

ges ál ta lá nos el mé le ti és tör té ne ti ze nei anyag,
– a ze nei szer ke zet mé lyebb meg ér té sét szol gá ló át fo gó 

ze ne el mé le ti, el len pont ta ni, ze ne tör té ne ti, elem zõ stú di u -
mok,

– egy sze rûbb ze ne szer zé si, el mé le ti fel ada tok meg ol -
dá sá hoz (pl. hang sze re lés, con ti nuo-já ték, tu do má nyos
adat gyûj tés, iro da lom fel dol go zás, mû elem zés) szük sé ges
is me ret anyag,

– ze ne iro dal mi is me re tek;
b) az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– ze ne mû vek ön ál ló ér té ke lé sé re,
– sa ját kör nye ze tük ben egy sze rûbb ze ne szer zé si, har -

mo ni zá lá si, hang sze re lé si vagy el mé le ti fel ada tok meg ol -
dá sá ra,

– asszisz tens ként tör té nõ köz re mû kö dés re,

– ze nei együt te sek ben, kor társ-ze nei for má ci ók ban, ze -
ne ka rok ban és ének ka rok ban, va la mint a mû ve lõ dés in téz -
mé nye i ben a zene ér tel me zé sé re és köz ve tí té sé re,

– a zene is me re tét és sze re te tét szó ban, írás ban, hang -
sze ren, ének kel ter jesz te ni,

– ze nei együt te se ket, mû ve lõ dé si in téz mé nye ket a
szak irá nyuk nak meg fe le lõ mû vé szi szol gá lat tal al ko tó
mó don se gí te ni és al sóbb fo kon irá nyí ta ni,

– a ze nei élet in téz mé nye i ben hasz nos se gí tõ sze re pet
vál lal ni,

– a ze nei köz tu dat for má lá sá ban részt ven ni;
c) a szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -

lyes adott sá gok és kész sé gek:
– ze ne mû vé sze ti al ko tás meg ér té sé nek ké pes sé ge,
– jól meg ala po zott és ki fej lesz tett hal lás és for má ló -

kész ség,
– ki mû velt ze nei íz lés,
– a sa ját te vé keny sé gük meg íté lé sé nek ké pes sé ge,
– az ér té kek fel tá rá sá ra és meg tar tá sá ra tö rek võ cél tu -

da tos ma ga tar tás,
– mi nõ ség- és fe le lõs ség tu dat,
– jó együtt mû kö dõ és kom mu ni ká ci ós ké pes sé gek.

8. A törzs anyag (a szak kép zett ség szem pont já ból meg -
ha tá ro zó is me ret kö rök):

– Ala po zó is me re tek: 20–30 kre dit
fi lo zó fia, esz té ti ka, eti ka, mû ve lõ dé si és mû vé szet tör té -

ne ti is me re tek, ál ta lá nos és ma gyar ze ne tör té net, nép ze ne,
mû is me ret (hang ver seny ta pasz ta lat), akusz ti ka;

– Szak mai törzs anyag: 115–153 kre dit
a) ál ta lá nos szak te rü le ti is me re tek: 40–60 kre dit
ze ne el mé let, szol fézs, el len pont tan, zon go ra, par ti tú ra

ol va sás-transz po ná lás, ka ma ra ze ne/ka ma ra é nek, kor társ -
ze nei gya kor lat, ze ne kar-/kó rus szol gá lat;

b) dif fe ren ci ált szak te rü le ti is me re tek: 65–70 kre dit
ze ne szer zés szak irány: ze ne szer zõi tech ni kák, stí lus -

gya kor la tok, el len pont tan, mû bí rá lat, hang sze re lés, pro zó -
dia, har mo ni zá lás, be ta ní tás, kor társ stí lus- és re per to ár is -
me ret, elõ adói gya kor lat, elekt ro ni kus ze ne szer zé si tech -
ni kák,

mu zi ko ló gia szak irány: ál ta lá nos és ma gyar ze ne tör té -
net, his to ri og rá fia, ze nei fi lo ló gia, ze nei szo ci o ló gia, ku ta -
tá si tech ni ka, bib li og rá fia,

ze ne el mé let szak irány: ma ga sabb szin tû össz hang zat ta -
ni, for ma ta ni, el len pont ta ni is me re tek, stí lus ta nul má nyok,
ze ne el mé let, -tör té net, kot ta ol va sá si kész ség, continuo-
 játék,

ze ne is me ret szak irány: össz hang zat ta ni, for ma ta ni,
 ellenponttani, ze ne tör té ne ti és nép ze nei is me re tek, stí lus -
ta nul má nyok, ma gas szin tû kot ta ol va sá si és hal lá si fej lesz -
tés, hang kép zés;

c) egyéb, sza ba don vá laszt ha tó szak te rü le ti is me re tek:
10–23 kre dit.

A ta ná ri mes ter kép zé si szak vá lasz tá sa ese tén biz to sí ta -
ni kell a ta ná ri fel ké szí tés hez szük sé ges pe da gó gi ai és
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pszi cho ló gi ai mo dult, amely nek kre di tér té ke leg alább
10 kre dit.

9. Nyel vi kö ve tel mé nyek: az alap fo ko zat meg szer zé sé -
hez egy élõ ide gen nyelv bõl ál la mi lag el is mert kö zép fo kú
C tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal egyen ér té kû érett sé gi
 bizonyítvány, il let ve ok le vél szük sé ges.

2. ELÕADÓMÛVÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: elõ adó mû vé szet

2. Az alap kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint és 
a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: alap fo ko zat (bac ca la u re us, ba che -
lor; rö vi dít ve: BA)

– szak kép zett ség:
– klasszi kus zon go ra elõ adó mû vész
– klasszi kus or go na elõ adó mû vész
– klasszi kus csem ba ló elõ adó mû vész
– klasszi kus har mo ni ka elõ adó mû vész
– klasszi kus hár fa elõ adó mû vész
– klasszi kus gi tár elõ adó mû vész
– klasszi kus lant elõ adó mû vész
– klasszi kus cim ba lom elõ adó mû vész
– klasszi kus he ge dû elõ adó mû vész
– klasszi kus mély he ge dû elõ adó mû vész
– klasszi kus gor don ka elõ adó mû vész
– klasszi kus gor don elõ adó mû vész
– klasszi kus fu ru lya elõ adó mû vész
– klasszi kus fu vo la elõ adó mû vész
– klasszi kus oboa elõ adó mû vész
– klasszi kus kla ri nét elõ adó mû vész
– klasszi kus sza xo fon elõ adó mû vész
– klasszi kus fa gott elõ adó mû vész
– klasszi kus kürt elõ adó mû vész
– klasszi kus trom bi ta elõ adó mû vész
– klasszi kus har so na elõ adó mû vész
– klasszi kus tuba elõ adó mû vész
– klasszi kus ütõ hang sze res elõ adó mû vész
– klasszi kus ének elõ adó mû vész
– jazz-zon go ra elõ adó mû vész
– jazz gi tár elõ adó mû vész
– jazz basszus gi tár elõ adó mû vész
– jazz bõ gõ elõ adó mû vész
– jazz sza xo fon elõ adó mû vész
– jazz trom bi ta elõ adó mû vész
– jazz har so na elõ adó mû vész
– jazz dob elõ adó mû vész
– jaz zé nek elõ adó mû vész
– ze ne kar- és kó rus ve ze tõ elõ adó mû vész
– egy ház ze ne-or go na elõ adó mû vész
– egy ház ze ne-kó rus ve ze tõ elõ adó mû vész
– népi vo nós (he ge dû, brá csa, nagy bõ gõ-csel ló-ütõ -

gar don) elõ adó mû vész

– népi pen ge tõs (ci te ra-tam bu ra-ko boz-te ke rõ) elõ -
adó mû vész

– népi fú vós (fu ru lya-du da, kla ri nét-tá ro ga tó) elõ -
adó mû vész

– népi cim ba lom elõ adó mû vész
– népi ének elõ adó mû vész
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se:
– BA in Clas si cal Inst ru men tal Mu sic Per for man ce

(Pi a no)
– BA in Clas si cal Inst ru men tal Mu sic Per for man ce

(Or gan)
– BA in Clas si cal Inst ru men tal Mu sic Per for man ce

(Harp si chord)
– BA in Clas si cal Inst ru men tal Mu sic Per for man ce

(Ac cor di on)
– BA in Clas si cal Inst ru men tal Mu sic Per for man ce

(Harp)
– BA in Clas si cal Inst ru men tal Mu sic Per for man ce

(Gu i tar)
– BA in Clas si cal Inst ru men tal Mu sic Per for man ce

(Lute)
– BA in Clas si cal Inst ru men tal Mu sic Per for man ce

(Cim ba lom / Dul ci mer)
– BA in Clas si cal Inst ru men tal Mu sic Per for man ce

(Vi o lin)
– BA in Clas si cal Inst ru men tal Mu sic Per for man ce

(Vi o la)
– BA in Clas si cal Inst ru men tal Mu sic Per for man ce

(Cel lo)
– BA in Clas si cal Inst ru men tal Mu sic Per for man ce

(Do ub le Bass)
– BA in Clas si cal Inst ru men tal Mu sic Per for man ce

(Re cor der)
– BA in Clas si cal Inst ru men tal Mu sic Per for man ce

(Flu te)
– BA in Clas si cal Inst ru men tal Mu sic Per for man ce

(Oboe)
– BA in Clas si cal Inst ru men tal Mu sic Per for man ce

(Cla ri net)
– BA in Clas si cal Inst ru men tal Mu sic Per for man ce

(Sa xop ho ne)
– BA in Clas si cal Inst ru men tal Mu sic Per for man ce

(Bas so on)
– BA in Clas si cal Inst ru men tal Mu sic Per for man ce

(Horn)
– BA in Clas si cal Inst ru men tal Mu sic Per for man ce

(Trum pet)
– BA in Clas si cal Inst ru men tal Mu sic Per for man ce

(Trom bo ne)
– BA in Clas si cal Inst ru men tal Mu sic Per for man ce

(Tuba)
– BA in Clas si cal Inst ru men tal Mu sic Per for man ce

(Per cus si on)
– BA in Clas si cal Sin ging
– BA in Jazz Inst ru men tal Per for man ce (Jazz Pi a no)
– BA in Jazz Inst ru men tal Per for man ce (Jazz  Guitar)
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– BA in Jazz Inst ru men tal Per for man ce (Jazz Bass
 Guitar)

– BA in Jazz Inst ru men tal Per for man ce (Jazz Do ub le
Bass)

– BA in Jazz Inst ru men tal Per for man ce (Jazz Saxo -
phone)

– BA in Jazz Inst ru men tal Per for man ce (Jazz
 Trumpet)

– BA in Jazz Inst ru men tal Per for man ce (Jazz
 Trombone)

– BA in Jazz Inst ru men tal Per for man ce (Jazz
Drums)

– BA in Jazz Sin ging
– BA in Or chest ral and Cho ral Con duc ting
– BA in Church Mu sic Per for man ce (Or gan)
– BA in Church Mu sic Per for man ce (Cho ral

 Conducting)
– BA in Folk Mu sic Per for man ce on Bo wed Strings

  [Vi o lin-Vi o la/Do ub le bass-Cel lo-Gar don (Per cus si on 
Cel lo)]

– BA in Folk Mu sic Per for man ce on Pluc ked Strings
[Zit her-Tam bu ra-Ko boz (His to ri cal Hun ga ri an
Lute)/ Rotary Lute (Hur dy-gur dy)]

– BA in Folk Mu sic Per for man ce on Wind Inst ru -
ments [Fu ru lya (Folk Flu te)-Bag pi pe / Cla ri net-
Ta ro ga to (Hun ga ri an Folk Cla ri net)]

– BA in Folk Mu sic Per for man ce on Cim ba lom
– BA in Folk Song Per for man ce

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet

4. Kép zé si ág: ze ne mû vé szet

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 6 fél év

6. Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 180 kre dit.

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 20–30 kre dit

6.2. A szak irá nyok hoz ren de len dõ kre di tek mi ni má lis
ér té ke: 110 kre dit

6.3. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 10 kre dit

6.4. A szak dol go zat hoz (dip lo ma kon cert hez) ren del he -
tõ kre di tér ték: 6 kre dit

6.5. A gya kor la ti is me re tek hez ren del he tõ mi ni má lis
kre di tér ték: 80 kre dit

7. Az alap kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan szak em be rek kép zé se, akik elõ -
adó mû vé szi tel je sít mé nyük kel a ma gyar és az eu ró pai ze -
ne kul tú rát gya ra pí ta ni és ter jesz te ni tud ják. Meg szer zett

gya kor la ti és el mé le ti is me re te ik bir to ká ban ki mû velt ze -
nei íz lés sel, tech ni ká val, for má ló kész ség gel mû vé szi szol -
gá lat el lá tá sá ra ké pe sek ze ne- és ének ka rok ban, ka ma ra ze -
nei együt te sek ben. A ze nei élet in téz mé nye i ben ak tív kul -
tu rá lis sze rep be töl té sé re al kal ma sak. A vég zet tek ki dol -
go zott ze nei kész sé gek kel, kel lõ mély sé gû vo ká lis és
hang sze res, va la mint meg fe le lõ el mé le ti is me re tek kel ren -
del kez nek ta nul má nya ik mes ter kép zés ben tör té nõ foly -
tatásához.

a) Az alap kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– a pro fesszi o ná lis ze nész szak mai tu dá sá hoz szük sé -

ges alap ve tõ el mé le ti és tör té ne ti ze nei is me re tek,
– a szak irány nak meg fe le lõ spe ci á lis elõ adó mû vé sze ti,

el mé le ti is me re tek és re per to ár is me ret,
– a ze nei elõ adó együt te sek mû fa ji sa já tos sá ga i nak,

mû kö dé sük és mû köd te té sük tar tal mi, for mai ke re te i nek,
va la mint tár sa dal mi-mû ve lõ dé si adott sá ga i nak is me re te,

– a ka ma ra ze nei, ze ne ka ri, il let ve ének ka ri kul tú ra is -
me ret anya ga és re per to ár ja,

– a kép zés foly ta tá sá hoz szük sé ges ze nei kész sé gek és
kel lõ mély sé gû el mé le ti is me re tek;

b) az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– az alap sza kon el sa já tí tott is me re tek bir to ká ban ze ne -

ka rok ban, ka ma ra együt te sek ben, ének ka rok ban szó la ma i -
kat tisz tán, for mál tan, a stí lus és a ze ne szer zõ gon dol ko -
dás mód já nak meg fele lõen meg szó lal tat ni,

– a hang ver seny élet ben ka ma ra ze nész ként vagy ze ne -
ka ri mu zsi kus ként részt ven ni,

– sa ját kör nye ze tük ben szó lis ta ként, kí sé rõ ként, szó -
lam ve ze tõ ként te vé keny ked ni,

– a ze ne mû vé sze ti al ko tá so kat meg ér te ni és azo kat
szak irá nyuk nak meg fele lõen in terp re tál ni,

– a ze ne is me re tü ket és -sze re te tü ket hang sze ren, ének -
kel, szó ban és írás ban ter jesz te ni,

– ze nei szer ve zé si, szer kesz té si fel ada to kat meg ol da ni,
– ze nei együt te se ket, mû ve lõ dé si in téz mé nye ket a

szak irá nyuk nak meg fe le lõ szol gá lat tal al ko tó mó don se gí -
te ni és al sóbb fo kon irá nyí ta ni,

– a ze nei mû vek ön ál ló ér té ke lé sé re azok sti lá ris, kom -
po zí ció tech ni kai, esz té ti kai kon tex tu sá ban,

– ze nei is me re te i ket má sok kal meg osz ta ni,
– a meg szer zett tu dás, kép ze lõ erõ, íz lés és tech ni ka bir -

to ká ban részt ven ni cso por tos ze nei tel je sít mé nyek lét re -
ho zá sá ban;

c) a szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyes adott sá gok és kész sé gek:

– jól meg ala po zott és ki fej lesz tett hal lás és for má ló -
kész ség,

– a ze ne ér tés jól meg ala po zott gya kor la ti és el mé le ti
kész sé ge,

– ki mû velt ze nei íz lés,
– ki mû velt hang sze res/vo ká lis tech ni ka, va la mint alap -

ve tõ stí lus is me ret,
– sa ját te vé keny sé gük meg íté lé sé nek ké pes sé ge,
– az ér té kek fel tá rá sá ra és meg tar tá sá ra tö rek võ cél tu -

da tos ma ga tar tás,
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– mi nõ ség- és fe le lõs ség tu dat,
– jó együtt mû kö dõ és kom mu ni ká ci ós ké pes sé gek,
– kü lön fé le szak mai kö zös sé gek/együt te sek tag ja ként,

il let ve irá nyí tó ja ként meg nyil vá nu ló fe le lõs ma ga tar tás,
– nyil vá nos sze rep lés gya kor la tá nak meg szer zé se.

8. A törzs anyag (a szak kép zett ség szem pont já ból meg -
ha tá ro zó is me ret kö rök):

– Ala po zó is me re tek: 20–30 kre dit
fi lo zó fia, esz té ti ka, eti ka, mû ve lõ dé si és mû vé szet tör té -

ne ti is me re tek, ál ta lá nos és ma gyar ze ne tör té net mû is me -
ret (hang ver seny ta pasz ta lat), akusz ti ka;

– Szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
115–148 kre dit

a) ál ta lá nos szak te rü le ti is me re tek: 40–60 kre dit
ze ne el mé let, szol fézs, zon go ra, ka ma ra ze ne/kamara -

ének, kor társ ze nei gya kor lat, ze ne kar-/kó rus szol gá lat;
b) dif fe ren ci ált szak te rü le ti is me re tek: 65–70 kre dit
a hang szer / ének lés / ve zény lés / egy ház ze nei te vé -

keny ség tech ni ká ja, mû vek pro duk tív fel dol go zá sa, re per -
to ár is me ret, hang ver seny gya kor lat, stí lus is me re ti kur zu -
sok, adott szak kép zett ség meg szer zé sé hez kap cso ló dó
szak mai is me re tek;

c) egyéb, sza ba don vá laszt ha tó szak te rü le ti is me re tek:
10–18 kre dit.

A ta ná ri mes ter kép zé si szak vá lasz tá sa ese tén biz to sí ta -
ni kell a ta ná ri fel ké szí tés hez szük sé ges pe da gó gi ai és
pszi cho ló gi ai mo dult, amely nek kre di tér té ke leg alább
10 kre dit.

9. Nyel vi kö ve tel mé nyek:

Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez egy élõ ide gen nyelv -
bõl ál la mi lag el is mert kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga
vagy az zal egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok -
le vél szük sé ges.

3. KOREOGRÁFUS ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: ko re og rá fus

2. Az alap kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint és 
a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: alap fo ko zat (bac ca la u re us, ba che -
lor; rö vi dít ve: BA)

– szak kép zett ség: ko re og rá fus
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Choreo -

grapher

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet

4. Kép zé si ág: tánc mû vé szet

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 6 fél év

6. Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 180 kre dit

6.1. A kép zé si ágon be lü li kö zös kép zé si sza kasz mi ni -
má lis kre di tér té ke: 20 kre dit

6.2. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
mi ni má lis kre di tér ték: 10 kre dit

6.3. A szak dol go zat hoz (ko re og rá fi á hoz) ren delt
kre di tér ték: 10 kre dit

6.4. A gya kor la ti is me re tek hez ren del he tõ mi ni má lis
kre di tér ték: 76 kre dit

6.5. In téz mé nyen kí vü li össze füg gõ gya kor la ti kép zés -
ben sze rez he tõ mi ni má lis kre di tér ték: 10 kre dit

7. Az alap kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan ko re og rá fu sok kép zé se, akik ké pe -
sek ere de ti és sze mé lyes hang vé te lû tánc mû vé sze ti al ko tá -
sok meg ter ve zé sé re és gya kor la ti meg va ló sí tá sá ra, al ko tói
el kép ze lé se ik sze mé lyes meg ér te té sé re és el fo gad ta tá sá ra,
va la mint az elõ adó mû vé szek kel való kre a tív együtt mû kö -
dés re. Meg szer zett tech ni kai és el mé le ti is me re te ik bir to -
ká ban ké pe sek a ma gyar tánc mû vé sze ti kul tú rá ban ak tív
sze rep be töl té sé re az in téz mé nyek hez kö tõ dõ, il let ve a
füg get len mû vé sze ti élet ben, va la mint a ma gyar tánc mû -
vé szet ér té ke i nek nem zet kö zi fó ru mo kon tör té nõ rep re -
zen tá lá sá ra is. Szak mai fel ké szült sé gük alap ján kel lõ
mély sé gû el mé le ti is me ret tel és gya kor la ti kész ség gel ren -
del kez nek ta nul má nya ik mes ter kép zés ben tör té nõ foly ta -
tá sá hoz.

a) Az alap kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– pro fesszi o ná lis tánc mû vész szak mai tu dá sá hoz szük -

sé ges alap ve tõ tánc mû vé sze ti is me ret anyag (el mé le ti, tör -
té ne ti, gya kor la ti),

– a mû vé sze ti al ko tá sok szer ke ze te és dra ma tur gi á ja,
– böl cse le ti és kép zõ mû vé sze ti is me re tek,
– szín há zi is me re tek,
– szín pa di is me re tek,
– az elõ adók kal és szín re vi võk kel való kap cso lat ala kí -

tás hoz és együtt mû kö dés hez szük sé ges alap ve tõ pe da gó -
gi ai, pszi cho ló gi ai, me nedzs ment és jogi is me re tek;

b) az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– ön ál ló szín pa di mû lét re ho zá sá ra, a ko re og rá fia esz -

kö ze i vel tör té nõ ön ki fe je zés re,
– al kal ma zott ko re og rá fi ai mû vek ké szí té sé re,
– a mû vé sze ti és köz mû ve lõ dé si élet al ko tó mó don tör -

té nõ se gí té sé re,
– a ko re og rá fia film re vagy te le ví zi ó ra tör té nõ al kal ma -

zá sá ra,
– a tánc mû vé sze ti ren dez vé nyek elõ ké szí té sé ben és le -

bo nyo lí tá sá ban való együtt mû kö dés re,
– a tánc mû vé szet és a társ mû vé sze tek is me re té nek és

sze re te té nek má sok felé tör té nõ köz ve tí té sé re,
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– egy sze rûbb al ko tá sok lét re ho zá sá ra, va la mint a sa ját
al ko tá sok mû vé szi el kép ze lé se i nek má sok felé tör té nõ
köz ve tí té sé re,

– a tánc mû vé sze ti al ko tá sok meg ér té sé re, elem zé sé re,
köz ve tí té sé re,

– tánc mû vek ön ál ló ér té ke lé sé re;
c) a szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -

lyes adott sá gok és kész sé gek:
– a sze mé lyes mû vé szi adott sá gok ki mû ve lé se, va la -

mint kész ség a fo lya ma tos to vább fej lesz tés re,
– ön ál ló ság,
– az ér té kek meg is me ré sé re, fel tá rá sá ra, meg õr zé sé re

és má sok kal tör té nõ meg is mer te té sé re irá nyu ló fe le lõs ség -
tu dat,

– a sa ját te vé keny ség meg íté lé sé nek ké pes sé ge,
– az ön mû ve lés ké pes sé ge és kész sé ge,
– jó együtt mû kö dõ és kom mu ni ká ci ós ké pes sé gek.

8. A törzs anyag (a szak kép zett ség szem pont já ból meg -
ha tá ro zó is me ret kö rök):

– Ala po zó is me re tek: 20–40 kre dit
mû vé sze tek tör té ne te (mû vé szet tör té net, ze ne tör té net,

tánc tör té net) és el mé le te;
– Szak mai törzs anyag
a) ál ta lá nos szak mai is me re tek: 40–80 kre dit
tánc gya kor la tok-tánc tech ni kák, mé dia is me re tek, kom -

mu ni ká ció, in for ma ti ka, moz gás bi o ló gia,
b) dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 60–100 kre dit
a ko re og rá fia mû vé sze te és el mé le te, ze ne is me ret, kre a -

ti vi tás, tánc elem zés, szín há zi is me re tek és gya kor lat, pszi -
cho ló gi ai is me re tek.

9. Szak mai gya kor lat:

Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez szük sé ges szak mai
gya kor la tot sa ját al ko tá sa ik be ta ní tá sa és be mu ta tá sa al -
kal má val tel je sí tik a hall ga tók.

10. Nyel vi kö ve tel mé nyek:

Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez egy élõ ide gen nyelv -
bõl leg alább kö zép fo kú C tí pu sú, ál la mi lag el is mert nyelv -
vizs ga vagy az zal egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il -
let ve ok le vél szük sé ges.

4. TÁNCMÛVÉSZ ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: tánc mû vész

2. Az alap kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint és 
a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: alap fo ko zat (bac ca la u re us, ba che -
lor; rö vi dít ve: BA)

– szak kép zett ség: tánc mû vész (meg je löl ve a szak irányt)

– vá laszt ha tó szak irá nyok: klasszi kus ba lett, nép tánc,
mo dern tánc, kor társ tánc, szín há zi tánc

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Dan cer
(spe ci a li zed in Clas si cal Bal let, Folk Dan ce, Mo dern Dan -
ce, Con tem po ra ry Dan ce, The at re Dan ce)

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet

4. Kép zé si ág: tánc mû vé szet

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 6 fél év

6. Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 180 kre dit

6.1. A kép zé si ágon be lü li kö zös kép zé si sza kasz mi ni -
má lis kre di tér té ke: 20 kre dit

6.2. A szak irány hoz ren del he tõ mi ni má lis kre di tér ték:
100 kre dit

6.3. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
mi ni má lis kre di tér ték: 10 kre dit

6.4. A szak dol go zat hoz (dip lo ma kon cert hez) ren delt
kre di tér ték: 10 kre dit

6.5. A gya kor la ti is me re tek hez ren del he tõ mi ni má lis
kre di tér ték: 90 kre dit

6.6. In téz mé nyen kí vü li össze füg gõ gya kor la ti kép zés -
ben sze rez he tõ mi ni má lis kre di tér ték: 14 kre dit

7. Az alap kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan tánc mû vé szek kép zé se, akik ké pe -
sek sze mé lyes adott sá ga ik ki bon ta koz ta tá sá val a tánc mû -
vé szet ak tív mû ve lé sé re, to váb bá a régi és az új tánc mû vé -
sze ti al ko tá sok egyé ni fel dol go zá sá val azok in terp re tá lá -
sá ra. Meg szer zett tech ni kai és el mé le ti is me re te ik bir to ká -
ban ké pe sek a ma gyar tánc mû vé sze ti kul tú rá ban ak tív sze -
rep be töl té sé re in téz mé nyek hez kö tõ dõ, il let ve a füg get len 
mû vé sze ti élet ben. A vég zet tek al kal ma sak a ma gyar tánc -
mû vé szet ér té ke i nek nem zet kö zi fó ru mo kon tör té nõ be -
mu ta tá sá ra is. Fel ké szült sé gük alap ján kel lõ mély sé gû el -
mé le ti is me ret tel és gya kor la ti kész ség gel ren del kez nek
ta nul má nya ik mes ter kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá hoz.

a) Az alap kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– a pro fesszi o ná lis tánc mû vész szak mai tu dá sá hoz

szük séges alap ve tõ tánc mû vé sze ti is me ret anyag el mé le ti,
tör té ne ti, gya kor la ti vo nat ko zá sai,

– stí lus is me ret,
– a klasszi kus, va la mint a vá lasz tott szak irány nak meg -

fe le lõ tánc mû vé sze ti for ma nyelv te rén szer zett ma gas fokú 
tech ni kai kép zett ség,

– a szak irány nak meg fe le lõ spe ci á lis el mé le ti, tör té ne ti
és gya kor la ti tánc mû vé sze ti is me re tek,
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– a szak irány nak meg fe le lõ szak mai is me re tek a ma -
gyar, az eu ró pai és a nem zet kö zi tánc mû vé sze ti élet, ha -
gyo má nyok, kor társ tö rek vé sek te rü le tén;

b) az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a vá lasz tott szak irány nak meg fele lõen a ko re og rá fus

és a ren de zõ el kép ze lé se i hez, va la mint az együt tes szel le -
mé hez iga zod va kü lön bö zõ stí lu sú és jel le gû, el sõ sor ban
kar tán co si és ki sebb  szólószerepek ön ál ló megformálá -
sára,

– a mû vé sze ti és köz mû ve lõ dé si élet al ko tó mó don tör -
té nõ se gí té sé re a vá lasz tott szak irány nak meg fele lõen,

– tánc ka ri tag ként, ma gán tán cos ként vagy egyéb be so -
ro lás sal szín há zak nál és hi va tá sos együt te sek nél mû vé szi
szol gá lat tel je sí té sé re,

– a tánc mû vé sze ti al ko tá sok meg ér té sé re és in terp re tá -
ci ó já ra, tánc mû vek ön ál ló ér té ke lé sé re;

c) a szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyes adott sá gok és kész sé gek:

– ma gas fokú tech ni kai kép zett ség bir to ká ban kész ség
tánc mû vek ön ál ló el sa já tí tá sá ra,

– sze mé lyes tán cos és mû vé szi adott sá gok ki bon ta koz -
ta tá sa, va la mint kész ség a fo lya ma tos to vább fej lesz tés re,

– az ér té kek meg is me ré sé re, fel tá rá sá ra, meg õr zé sé re
és má sok kal tör té nõ meg is mer te té sé re irá nyu ló fe le lõs ség -
tu dat,

– sa ját te vé keny ség meg íté lé sé nek ké pes sé ge,
– ön mû ve lés ké pes sé ge és kész sé ge,
– jó együtt mû kö dõ és kom mu ni ká ci ós ké pes sé gek.

8. A törzs anyag (a szak kép zett ség szem pont já ból meg -
ha tá ro zó is me ret kö rök):

– Ala po zó is me re tek: 20–40 kre dit
mû vé sze tek tör té ne te (mû vé szet tör té net, ze ne tör té net,

tánc tör té net) és el mé le te, mû ve lõ dés tör té net;
– Szak mai törzs anyag
a) ál ta lá nos szak mai is me re tek: 20–40 kre dit
elõ adó mû vé szi ké pes ség fej lesz tés, moz gás bi o ló gia;
b) dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 90–120 kre dit
klasszi kus ba lett szak irá nyon: klasszi kus ba lett, eme lés, 

szak irány sze rin ti re per to ár és szín há zi gya kor lat, ki egé -
szí tõ tánc tech ni kák (tár sas tánc, mo dern tánc stb.), szak -
irány sze rin ti re per to ár is me ret és tánc mû elem zés,

nép tánc szak irá nyon: nép tánc (ma gyar és nem ze ti sé gi),
szak irány sze rin ti re per to ár és szín há zi gya kor lat, ki egé -
szí tõ tánc tech ni kák (ba lett, fla men co, mo dern tár sas tánc
stb.), nép ze ne, nép rajz, szak irány sze rin ti re per to ár is me ret 
és tánc mû elem zés,

mo dern tánc szak irá nyon: mo dern tánc, szak irány sze rin -
ti re per to ár és szín há zi gya kor lat, ki egé szí tõ tánc tech ni kák 
(ba lett, nép tánc stb.), ko re og rá fi ai alap is me re tek, imp ro vi -
zá ció, szak irány sze rin ti re per to ár is me ret és tánc mû elem -
zés,

kor társ tánc szak irá nyon: kor társ tánc, mo dern tánc,
 balett, nép tánc, kre a ti vi tás (re per to ár, imp ro vi zá ció, kom -
po zí ció), szín ház tech ni ka, tánc elem zés, egyéb szak irá nyú
gya kor lat és el mé let,

szín há zi tánc szak irá nyon: szín há zi tánc, szak irány sze -
rin ti re per to ár és szín há zi gya kor lat, ki egé szí tõ tánc tech ni -
kák (ba lett, tár sas tánc, nép tánc stb.), ének és ze nés szín -
padi gya kor lat, szak irány sze rin ti re per to ár is me ret és tánc -
mû elem zés.

A ta ná ri mes ter kép zé si szak vá lasz tá sa ese tén biztosí -
tani kell a ta ná ri fel ké szí tés hez szük sé ges pe da gó gi ai és
pszi cho ló gi ai mo dult, amely nek kre di tér té ke 10 kre dit.

9. Szak mai gya kor lat:

Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez szük sé ges szak mai
gya kor la tot a kép zõ in téz mény sa ját elõ adá sa in, va la mint a 
pro fesszi o ná lis szín há zak és együt te sek pro duk ci ó i ban
köz re mû köd ve tel je sí tik a hall ga tók.

10. Nyel vi kö ve tel mé nyek:

Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez egy élõ ide gen nyelv -
bõl leg alább kö zép fo kú, C tí pu sú, ál la mi lag el is mert
nyelv vizs ga vagy az zal egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít -
vány, il let ve ok le vél szük sé ges.

5. TÁNCOS ÉS PRÓBAVEZETÕ ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: tán cos és pró ba -
ve ze tõ

2. Az alap kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint és 
a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: alap fo ko zat (bac ca la u re us, ba che lor; 
rö vi dít ve: BA)

– szak kép zett ség: tán cos és pró ba ve ze tõ (meg je löl ve a
szak irányt)

– vá laszt ha tó szak irá nyok: klasszi kus ba lett, nép tánc,
mo dern tánc, tár sas tánc, kor társ tánc, di vat tánc, szín há zi
tánc

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Dan cer
and Co ach (spe ci a li zed in Clas si cal Bal let, Folk Dan ce,
Mo dern Dan ce, Ball ro om Dan ces, Con tem po ra ry Dan ce,
Fas hi on Dan ce, The at re Dan ce)

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet

4. Kép zé si ág: tánc mû vé szet

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 6 fél év

6. Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 180 kre dit

6.1. A kép zé si ágon be lü li kö zös kép zé si sza kasz mi ni -
má lis kre di tér té ke: 20 kre dit

6.2. A szak irány hoz ren del he tõ mi ni má lis kre di tér ték:
60 kre dit
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6.3. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
mi ni má lis kre di tér ték: 10 kre dit

6.4. A szak dol go zat hoz ren delt kre di tér ték: 10 kre dit

6.5. A gya kor la ti is me re tek hez ren del he tõ mi ni má lis
kre di tér ték: 70 kre dit

6.6. In téz mé nyen kí vü li össze füg gõ gya kor la ti kép zés -
ben sze rez he tõ mi ni má lis kre di tér ték: 10 kre dit

7. Az alap kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan tán co sok és pró ba ve ze tõk kép zé se, 
akik ké pe sek a ma gyar tánc mû vé sze ti kul tú rá ban ak tív
sze rep be töl té sé re, és a ma gyar tánc mû vé szet ér té ke i nek
nem zet kö zi fó ru mo kon tör té nõ rep re zen tá lá sá ra is. Meg -
szer zett tech ni kai és el mé le ti is me re te ik bir to ká ban al kal -
ma sak az in téz mé nyek hez kö tõ dõ, il let ve a füg get len mû -
vé sze ti élet ben való rész vé tel re. Fel ké szült sé gük alap ján
kel lõ mély sé gû el mé le ti is me ret tel és gya kor la ti kész ség -
gel ren del kez nek ta nul má nya ik mes ter kép zés ben tör té nõ
foly ta tá sá hoz.

a) Az alap kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– a pro fesszi o ná lis tán cos és pró ba ve ze tõ szak mai

 tudásához szük sé ges alap ve tõ el mé le ti, tör té ne ti és gya -
kor la ti tánc mû vé sze ti is me re tek,

– a vá lasz tott szak irány nak meg fe le lõ tánc mû vé sze ti
for ma nyelv te rén szer zett tech ni kai is me re tek,

– a szak irány nak meg fe le lõ el mé le ti, tör té ne ti, gya kor -
la ti tánc mû vé sze ti is me ret anyag,

– a ma gyar, az eu ró pai és a nem zet kö zi tánc mû vé sze ti
élet, ha gyo má nyok és kor társ tö rek vé sek is me re te a vá -
lasz tott szak irány vo nat ko zá sá ban,

– kom mu ni ká ci ós és pe da gó gi ai alap is me re tek;
b) az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– sa ját egyé ni sé gük gaz da gí tá sá val a tánc mû vé szet régi 

és új al ko tá sa i nak in terp re tá lá sá ra,
– ki sebb cso por tok mun ká já nak irá nyí tá sá ra, va la mint

együtt mû kö dés re ko re og rá fu sok kal, ren de zõk kel és más
szak em be rek kel a mû vé szi el kép ze lé sek gya kor lat ba tör -
té nõ át ül te té se so rán,

– a tánc mû vé sze ti al ko tá sok meg ér té sé re és in terp re tá -
ci ó já ra,

– ki sebb együt te sek irá nyí tá sá ra, a pró ba fo lya ma tok
ve ze té sé re, a ko re og rá fus-ren de zõ el kép ze lé se i nek köz ve -
tí té sé re,

– a ko re og rá fus és a ren de zõ el kép ze lé se i hez, va la mint
az együt tes szel le mé hez iga zod va kü lön bö zõ stí lu sú és jel -
le gû tánc mû vek ben való köz re mû kö dés re,

– a mû vé sze ti és köz mû ve lõ dé si élet al ko tó mó don tör -
té nõ se gí té sé re a vá lasz tott szak irány nak meg fele lõen,

– tánc ka ri tag ként szín há zak nál és hi va tá sos együt te -
sek nél mû vé szi szol gá lat tel je sí té sé re,

– pró ba ve ze tõi fel ada tok el vég zé sé re, má sok mun ká já -
nak ko or di ná lá sá ra,

– tánc mû vé sze ti ren dez vé nyek elõ ké szí té sé ben és le -
bo nyo lí tá sá ban való együtt mû kö dés re,

– a tánc mû vé szet és a társ mû vé sze tek ér té ke i nek má -
sok szá má ra tör té nõ köz ve tí té sé re;

c) a szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyes adott sá gok és kész sé gek:

– a sze mé lyes tán cos és mû vé szi adott sá gok ki mû ve lé -
se, va la mint kész ség azok fo lya ma tos to vább fej lesz té sé re,

– kész ség tánc mû vek ön ál ló el sa já tí tá sá ra,
– az ér té kek meg is me ré sé re, fel tá rá sá ra, meg õr zé sé re

és má sok kal tör té nõ meg is mer te té sé re irá nyu ló fe le lõs ség -
tu dat,

– a sa ját te vé keny ség meg íté lé sé nek ké pes sé ge,
– az ön mû ve lés ké pes sé ge és kész sé ge,
– jó együtt mû kö dé si és kom mu ni ká ci ós ké pes sé gek.

8. A törzs anyag (a szak kép zett ség szem pont já ból meg -
ha tá ro zó is me ret kö rök):

– Ala po zó is me re tek: 20–50 kre dit
mû vé sze tek tör té ne te (mû vé szet tör té net, ze ne tör té net,

tánc tör té net) és el mé le te, pszi cho ló gi ai és pe da gó gi ai
alap is me re tek, kom mu ni ká ció és mé dia is me re tek;

– Szak mai törzs anyag
a) ál ta lá nos szak mai is me re tek: 30–50 kre dit
moz gás bi o ló gia, pró ba ve ze té si és ko re og rá fi ai is me re -

tek, hos pi tá lás, szín ház is me ret;
b) dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 50–90 kre dit
klasszi kus ba lett szak irá nyon: klasszi kus ba lett, pas de

deux, ki egé szí tõ tánc tech ni kák (jazz tánc, tár sas tánc,
 moderntánc stb.), ba lett ze ne, szak irány sze rin ti próba -
vezetési és ko re og rá fi ai is me re tek (el mé let és gya kor lat),

nép tánc szak irá nyon: nép tánc (ma gyar és nem ze ti sé gi),
ki egé szí tõ tánc tech ni kák (ba lett, fla men co, tár sas tánc
stb.), nép ze ne, nép rajz, tánc jel írás, szak irány sze rin ti pró -
ba ve ze té si és ko re og rá fi ai is me re tek (el mé let és gya kor -
lat),

mo dern tánc szak irá nyon: mo dern tánc, ki egé szí tõ tánc -
tech ni kák (ba lett, nép tánc stb.), mo dern ze nék, vi lá gí tás -
tech ni ka, szak irány sze rin ti pró ba ve ze té si és ko re og rá fi ai
is me re tek (el mé let és gya kor lat),

tár sas tánc szak irá nyon: tár sas tánc, tör té nel mi tár sas -
tánc, ki egé szí tõ tánc tech ni kák (ba lett, tan gó, di vat tán cok
stb.), tánc ze ne, pon to zás és ver seny sza bá lyok, vi sel ke dés -
kul tú ra, szak irány sze rin ti pró ba ve ze té si és ko re og rá fi ai
is me re tek (el mé let és gya kor lat),

kor társ tánc szak irá nyon: mo dern- és kor társ tánc, ki egé -
szí tõ tánc tech ni kák (ba lett, nép tánc stb.), kre a ti vi tás, tánc -
elem zés, szak mai gya kor la ti is me re tek,

di vat tánc szak irá nyon: di vat tán cok, ki egé szí tõ tánc -
tech ni kák (ba lett, jazz tánc stb.), tánc ze ne, pon to zás és
ver seny sza bá lyok, vi sel ke dés kul tú ra, szak irány sze rin ti 
pró ba ve ze té si és ko re og rá fi ai is me re tek (el mé let és gya -
kor lat),

szín há zi tánc szak irá nyon: szín há zi tánc, ki egé szí tõ
tánc tech ni kák (ba lett, tár sas tánc stb.), ze nés szín há zi mes -
ter ség, hang kép zés és ének, ze nés szín há zi mû fa jok, szín -
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ház tör té net, szak irány sze rin ti pró ba ve ze té si és ko re og rá -
fi ai is me re tek (el mé let és gya kor lat).

A ta ná ri mes ter kép zé si szak vá lasz tá sa ese tén biztosí -
tani kell a ta ná ri fel ké szí tés hez szük sé ges pe da gó gi ai és
pszi cho ló gi ai mo dult, amely nek kre di tér té ke leg alább
10 kre dit.

9. Szak mai gya kor lat:

Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez szük sé ges szak mai gya -
kor la tot a kép zõ in téz mény sa ját elõ adá sa i ban, to váb bá
tánc együt te sek, szín há zak, is ko lák, ver seny tánc klu bok stb.
pro duk ci ó i ban, il let ve azok elõ ké szí té sé ben tel je sí tik a hall -
ga tók.

10. Nyel vi kö ve tel mé nyek:

Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez egy élõ ide gen nyelv -
bõl leg alább kö zép fo kú C tí pu sú, ál la mi lag el is mert nyelv -
vizs ga vagy az zal egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il -
let ve ok le vél szük sé ges.

XIV. MÛVÉSZETKÖZVETÍTÉS KÉPZÉSI TERÜLET

1. ELEKTRONIKUS ÁBRÁZOLÁS ALAPKÉPZÉSI
SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: elekt ro ni kus áb rá -
zo lás

2. Az alap kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint és 
a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: alap fo ko zat (bac ca la u re us, ba che -
lor; rö vi dít ve: BA)

– szak kép zett ség: vi zu á lis mû vé szet-köz ve tí tõ elekt ro -
ni kus áb rá zo lás alap kép zé si sza kon (meg je löl ve a szak -
irányt)

– vá laszt ha tó szak irá nyok: web de sign, ké pa ni má tor,
elekt ro grá fia

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: BA in
Di gi tal De sign

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet köz ve tí tés

4. Kép zé si ág: vi zu á lis kul tú ra

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 6 fél év

6. Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 180 kre dit

6.1. A kép zé si ágon be lü li kö zös kép zé si sza kasz mi ni -
má lis kre di tér té ke: 50 kre dit

6.2. A szak irány hoz ren del he tõ mi ni má lis kre di tér ték:
47 kre dit

6.3. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
mi ni má lis kre di tér ték: 10 kre dit

6.4. A szak dol go zat hoz ren delt kre di tér ték: 10 kre dit

6.5. A gya kor la ti is me re tek hez ren del he tõ mi ni má lis
kre di tér ték: 110 kre dit

7. Az alap kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan szak em be rek kép zé se, akik az
elekt ro ni kus áb rá zo lás te rü le tén meg fe le lõ el mé le ti és
gya kor la ti fel ké szült ség gel ren del kez nek. Is me rik az
elekt ro ni kus kép ala kí tás gya kor la tát, a di gi tá lis kép nyelv,
a tech ni kai kép, a ter ve zõ gra fi ka, va la mint a vi zu á lis kom -
mu ni ká ció kü lön bö zõ te rü le te it. Az alap sza kon vég zet tek
tá jé ko zot tak a Ma gyar or szág és az eu ró pai or szá gok
vizuá lis mû vé sze ti éle tét érin tõ sa já tos sá gok és prob lé mák
 tekintetében. A kul tu rá lis élet kü lön bö zõ szín te re in vál lalt
fel ada ta ik vég re haj tá sa so rán ké pe sek is me re te ik al ko tó
szel le mû al kal ma zá sá ra. Meg szer zett is me re te ik bir to ká -
ban kel lõ mély sé gû is me ret tel ren del kez nek ta nul má nya ik
mes ter kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá hoz.

a) Az alap kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– az elekt ro ni kus kép fel dol go zás fõ te rü le tei, mû fa jai

és ten den ci ái,
– szak mai in for ma ti kai is me re tek,
– az elekt ro ni kus kép al ko tás ki fe je zõ esz kö zei, ha tás -

kel tõ le he tõ sé gei,
– a di gi tá lis, elekt ro ni kus esz kö zök tech ni kai és kul tu -

rá lis vo nat ko zá sai,
– vi zu á lis kom mu ni ká ci ós is me re tek,
– mû vé szet tör té ne ti is me re tek,
– áb rá zo ló ge o met ri ai is me re tek,
– a di gi tá lis kép nyelv is me ret anya ga,
– ter ve zõ gra fi kai is me re tek,
– ti po grá fi ai is me re tek.
b) Az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a kü lön bö zõ tech ni kai kép faj ták kal kap cso la tos el -

mé le ti és gya kor la ti fel ada tok (kép elem zé sek, ké pek, kép -
össze ál lí tá sok lét re ho zá sa) meg ol dá sá ra,

– a meg szer zett elekt ro ni kus áb rá zo lás szak is me re te i -
nek ön ál ló, kre a tív és ru gal mas hasz ná la tá ra,

– a ren del ke zés re álló tech ni kai esz kö zök értõ és ön ál ló 
hasz ná la tá ra,

– szak mai mû hely, szak kör, ké pes ség fej lesz tõ tan -
folyamok ve ze té sé re,

– sok ol da lú in ter- és mul ti disz cip li ná ris ter ve zõi, ki vi -
te le zõi és irá nyí tó-szer ve zõi fel ada tok el vég zé sé re,

– mû vé sze ti szin tû vég zett ség gel ren del ke zõ szak em -
be rek (vi zu á lis és kör nye zet kul tú ra-ta nár, mul ti mé dia mû -
vész) mel lett re fe ren si fel ada tok el lá tá sá ra;

c) a szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyes adott sá gok és kész sé gek:

– kre a ti vi tás,
– ru gal mas ság,
– ön ál ló ság,
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– jó együtt mû kö dõ kész ség,
– vi zu á lis ér zé keny ség,
– jó rajz kész ség,
– tér lá tás.

8. A törzs anyag (a szak kép zett ség szem pont já ból meg -
ha tá ro zó is me ret kö rök):

– Ala po zó is me re tek: 40–60 kre dit
a) ál ta lá nos is me re tek: kom mu ni ká ci ós és vi zu á lis

kom mu ni ká ci ós alap is me re tek, vi zu á lis meg is me rés, a
kul tu rá lis ant ro po ló gia alap is me re tei, jogi, mi nõ ség biz to -
sí tá si, vál lal ko zá si, PR alap is me re tek, in for ma ti kai ala po -
zás, kör nye zet vé de lem, mû ve lõ dés tör té ne ti, fi lo zó fi ai
isme retek – 10–20 kre dit;

b) szak mai alap is me re tek: raj zi alap kép zés; kreatív-
 vizuális gya kor la tok; mû vé szet tör té net, mû elem zés; áb rá -
zo ló ge o met ria ala po zás; vi zu á lis nyel vi esz köz- és anyag -
is me re ti ala po zás – 30–40 kre dit.

– Szak mai törzs anyag: 50–60 kre dit
a) szak mai ala po zó mo dul:
az elekt ro ni kus kép ala kí tás gya kor la ta; a di gi tá lis kép -

nyelv alap jai; a tárgy kul tú ra, a de sign, a kör nye zet ala kí tás
és tér ala kí tás gya kor la ta; vi zu á lis kom mu ni ká ció, s ezen
be lül is a web-kom mu ni ká ció; az ana lóg és a di gi tá lis tech -
ni kai kép (fotó, moz gó kép), a mé di um szer ve zés is me ret -
kö rei; szak mai in for ma ti ka, a ter ve zõ gra fi ka alap is me re -
tei; mû vé szet tör té net, mé dia tör té net; vi zu á lis esz té ti ka,
mû elem zés; a kép zõ mû vé sze ti mar ke ting is me ret kö rei; a
ti po grá fi ai ter ve zés te rü le tei, esz köz tá ra, ti po grá fi ai alap -
fo gal mak; a be tû for mák és ter ve zõi szo ká sok, ha gyo má -
nyok ala ku lá sa; a XX. szá zad és a je len kor ti po grá fi ai és
ter ve zõ gra fi kai ten den ci ái, le he tõ sé gei a szá mí tó gé pes
gra fi kai te re zés és a sok szo ro sí tó el já rá sok vál to zá sá nak
(fej lõ dé sé nek) tük ré ben; mai al ter na tív vi zu á lis kom mu ni -
ká ci ós tö rek vé sek, a be tû tõl füg get len vi zu á lis kom mu ni -
ká ció le he tõ sé gei és meg je le né si for mái az elekt ro ni kus
mé di á ban; spe ci á lis kó dok, egyé ni kom mu ni ká ci ós stra té -
gi ák; de sign és ti po grá fia kap cso la ta, köl csön ha tá sa az
elekt ro ni kus ter ve zõi gya kor lat ban; a ke res ke de lem és az
elekt ro ni kus vi zu á lis kom mu ni ká ci ós ter ve zõ mû vé szet
kap cso la ta;

b) dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 47–52 kre dit
ba) az alap szak to váb bi szak te rü le ti is me re tei
a web de sign, a ké pa ni má tor, az elekt ro grá fia szak irá -

nyok hoz tar to zó spe ci á lis is me ret kö rök;
bb) a má so dik szak szak te rü le ti is me re tei.
A ta ná ri mes ter kép zé si szak vá lasz tá sa ese tén biztosí -

tani kell a ta ná ri fel ké szí tés hez szük sé ges pe da gó gi ai és
pszi cho ló gi ai mo dult, amely nek kre di tér té ke leg alább
10 kre dit.

9. Szak mai gya kor lat:

A kép zés ide je alatt két he tes mû vész te le pi gya kor la ton
és egy hét idõ tar tam ban szak mai ta nul mány úton szük sé ges 
részt ven ni.

10. Nyel vi kö ve tel mé nyek:

Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert leg -
alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga le té te le vagy az zal
egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük -
sé ges egy élõ ide gen nyelv bõl.

2. KÉPI ÁBRÁZOLÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: képi áb rá zo lás

2. Az alap kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint és 
a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: alap fo ko zat (bac ca la u re us, ba che lor; 
rö vi dít ve: BA)

– szak kép zett ség: vi zu á lis mû vé szet-köz ve tí tõ képi áb -
rá zo lás alap kép zé si sza kon (meg je löl ve a szak irányt)

– vá laszt ha tó szak irá nyok: fes té szet, kép gra fi ka, dí szí tõ
fes tõ, épí té sze ti sík üveg

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: BA in
2D Art

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet köz ve tí tés

4. Kép zé si ág: vi zu á lis kul tú ra

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 6 fél év

6. Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 180 kre dit

6.1. A kép zé si ágon be lü li kö zös kép zé si sza kasz mi ni -
má lis kre di tér té ke: 50 kre dit

6.2. A szak irány hoz ren del he tõ mi ni má lis kre di tér ték:
47 kre dit

6.3. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
mi ni má lis kre di tér ték: 10 kre dit

6.4. A szak dol go zat hoz ren delt kre di tér ték: 10 kre dit

6.5. A gya kor la ti is me re tek hez ren del he tõ mi ni má lis
kre di tér ték: 110 kre dit

6.6. In téz mé nyen kí vü li össze füg gõ gya kor la ti kép zés -
ben sze rez he tõ mi ni má lis kre di tér ték: –

7. Az alap kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan szak em be rek kép zé se, akik át fo gó
el mé le ti és gya kor la ti is me re tek kel ren del kez nek a tradi -
cionális, va la mint a kor társ kép ala kí tás és kép al ko tás
 terén. A vég zet tek szem lé let mód ja biz tos ala po kat nyújt a
vizu ális vi lág ban való tá jé ko zó dás hoz, be le ért ve a kép ala -
kí tás hét köz na pi és mû vé sze ti meg nyil vá nu lá sa it is.
A vég zet tek al kal ma sak a vi zu á lis nyelv ben rej lõ ki fe je zé -
si le he tõ sé gek ta nul má nyo zá sá ra, és azok au to nóm mó don
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tör té nõ fel hasz ná lá sá ra. Fel ké szült sé gük alap ján kel lõ
mély sé gû el mé le ti is me ret tel és gya kor la ti kész ség gel ren -
del kez nek ta nul má nya ik mes ter kép zés ben tör té nõ foly ta -
tá sá hoz.

a) Az alap kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– kul túr tör té ne ti is me re tek,
– a klasszi kus és a je len ko ri kép ala kí tá si tech ni kák is -

me re te,
– mû vé szet tör té ne ti is me re tek,
– szín el mé le ti is me re tek,
– raj zo lá si és fes té si is me re tek,
– vi zu á lis köz lés for mák is me re te,
– PR, vál lal ko zá si és jogi is me re tek,
– a raj zo lás-fes tés-min tá zás fon to sabb kon ven ci ó i nak,

az áb rá zo lás és ki fe je zés vi zu á lis nyel vi esz köz kész le té -
nek is me re te,

– a képi al ko tás fi zi o ló gi ai, pszi cho ló gi ai is me ret anya ga;
b) az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a köz na pi és mû vé sze ti vi zu á lis lát vá nyok ön ál ló

vizs gá la tá ra, elem zé sé re,
– a képi áb rá zo lás al kal ma zott és au to nóm mû fa ja i ban

és el já rá sa i ban az elem zé si ta pasz ta la tok, kö vet kez te té sek
kre a tív hasz no sí tá sá ra,

– a vi zu á lis köz lé sek ki fe je zõ nyel vi esz köz kész le té -
nek adek vát fel hasz ná lá sá ra,

– szak mai mû hely, szak kör, ké pes ség fej lesz tõ tan fo -
lya mok ve ze té sé re,

– áb rá zo lá si szán dék kal har mo ni zá ló anyag-eszköz-
 technológia meg vá lasz tá sá ra,

– az em be ri kör nye zet vi zu á lis és esz té ti kai szem pon tú
elem zé sé nek figye lembevételére,

– az áb rá zo lás és ki fe je zés vi zu á lis nyel vi esz köz kész -
le té nek al ko tó szel le mû áb rá zo lá sá ra,

– mû vé sze ti vég zett ség gel ren del ke zõ szak em be rek
mel lett re fe ren si fel ada tok el lá tá sá ra;

– kép ala kí tá si tech ni kák al ko tó mó don tör té nõ fel hasz -
ná lá sá ra;

c) a szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyes adott sá gok és kész sé gek:

– vi zu á lis íté let al ko tás,
– in terp re tá ció ké pes sé ge,
– kre a ti vi tás,
– vi zu á lis me mó ria és fan tá zia.

8. A törzs anyag (a szak kép zett ség szem pont já ból meg -
ha tá ro zó is me ret kö rök):

– Ala po zó is me re tek: 40–60 kre dit
a) ál ta lá nos is me re tek: vi zu á lis meg is me rés, kom mu ni -

ká ci ós és vi zu á lis kom mu ni ká ci ós alap is me re tek, a kul tu -
rá lis ant ro po ló gia alap is me re tei, jogi, mi nõ ség biz to sí tá si,
vál lal ko zá si, PR alap is me re tek, kör nye zet vé de lem, mû ve -
lõ dés tör té ne ti, fi lo zó fi ai is me re tek – 10–20 kre dit

b) szak mai alap is me re tek: raj zi alap kép zés; kre a tív-vi -
zu á lis gya kor la tok; mû vé szet tör té net, mû elem zés; ábrá -
zoló ge o met ri ai ala po zás; vi zu á lis nyel vi, esz köz- és
anyag is me re ti ala po zás – 30–40 kre dit;

– Szak mai törzs anyag: 50–60 kre dit
a) szak mai ala po zó mo dul
mû vé szet tör té net, mû tör té ne ti alap fo gal mak, a kü lön -

bö zõ nagy mû vé szet tör té ne ti ko rok; mû elem zé si gya kor lat 
és bib li ai, mi to ló gi ai, iko nog rá fi ai is me re tek;

a kör nye zet elem zés el mé le ti és gya kor la ti alap jai; az
em be ri kör nye zet vi zu á lis, esz té ti kai meg je le né se, elem -
zése; tárgy- és kör nye zet kul tú ra, vi zu á lis kom mu ni ká ció
( vizuális köz lés for mák vi zu á lis mé di u mok, ál ta lá nos be tû -
is me ret és ti po grá fia), épí té sze ti elem zés, nép mû vé sze ti,
ki ál lí tás-ren de zõi ta nul má nyok;

tár sa dal mi is me re tek; vál lal ko zá si és jogi is me re tek;
mun ka kö ri tûz-, kör nye zet-, bal eset- és mun ka vé de lem;

raj zo lás-fes tés, min tá zás; tér- és tárgy áb rá zo lás; funk -
cionális raj zi köz ve tí tõ és elem zõ váz lat raj zok, szer kesz tõ
táv lat tan, ta pasz ta la ti táv lat tan, mon ge, axo no met ria mû -
sza ki rajz, ta nul mány jel le gû alak rajz, ana tó mi ai raj zok és
kro kik; szín el mé let; for ma tan kü lön bö zõ anya gok kal
( papír, agyag, fa stb.), a há rom di men zi ós ki fe je zés esz köz -
tá ra; a lá tá si és ta pin tá si ér zé ke lés be vo ná sa;

b) dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 47–52 kre dit
ba) az alap szak to váb bi szak te rü le ti is me re tei:
fes té szet, kép gra fi ka, dí szí tõ fes tõ, épí té sze ti sík üveg

szak irá nyok hoz tar to zó spe ci á lis is me ret kö rök;
bb) a má so dik szak szak te rü le ti is me re tei.
A ta ná ri mes ter kép zé si szak vá lasz tá sa ese tén biztosí -

tani kell a ta ná ri fel ké szí tés hez szük sé ges pe da gó gi ai és
pszi cho ló gi ai mo dult, amely nek kre di tér té ke leg alább
10 kre dit.

9. Szak mai gya kor lat:

A kép zés ide je alatt két he tes mû vész te le pi gya kor la ton
és egy hét idõ tar tam ban szak mai ta nul mány úton szük sé ges 
részt ven ni.

10. Nyel vi kö ve tel mé nyek:

Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert leg -
alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga le té te le vagy az zal
egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük -
sé ges egy élõ ide gen nyelv bõl.

3. KÉZMÛVES ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: kéz mû ves

2. Az alap kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint és 
a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: alap fo ko zat (bac ca la u re us, ba che lor; 
rö vi dít ve: BA)

– szak kép zett ség: kéz mû ves (meg je löl ve a szak irányt)
– vá laszt ha tó szak irá nyok: szö võ-tex til mû ves ség, fes -

tett-nyo mott tex til mû ves ség, nem szõtt-ne me zelt tex til mû -
ves ség, pa pír mû ves ség, ke rá mia, bõr mû ves ség

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se:
 Craftsman
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3. Kép zé si te rü let: mû vé szet köz ve tí tés

4. Kép zé si ág: vi zu á lis kul tú ra

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 6 fél év

6. Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 180 kre dit

6.1. A kép zé si ágon be lü li kö zös kép zé si sza kasz mi ni -
má lis kre di tér té ke: 50 kre dit

6.2. A szak irány hoz ren del he tõ mi ni má lis kre di tér ték:
47 kre dit

6.3. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
mi ni má lis kre di tér ték: 10 kre dit

6.4. A szak dol go zat hoz ren delt kre di tér ték: 10 kre dit

6.5. A gya kor la ti is me re tek hez ren del he tõ mi ni má lis
kre di tér ték: 110 kre dit

6.6. In téz mé nyen kí vü li össze füg gõ gya kor la ti kép zés -
ben sze rez he tõ mi ni má lis kre di tér ték: –

7. Az alap kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan szak em be rek kép zé se, akik al kal -
ma sak a kéz mû ves ség te rü le tén meg szer zett el mé le ti és
gya kor la ti is me re te ik kre a tív al kal ma zá sá ra. A vég zet tek
meg szer zett is me re te ik bir to ká ban kel lõ mély sé gû elmé -
leti is me ret tel és gya kor la ti kész ség gel ren del kez nek
 tanulmányaik mes ter kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá hoz.

a) Az alap kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– vi zu á lis kom mu ni ká ci ós is me re tek,
– raj zos is me re tek,
– áb rá zo ló ge o met ri ai is me re tek,
– mû vé szet tör té ne ti is me re tek,
– jogi és vál lal ko zá si is me re tek,
– a kéz mû ves ség funk ci o ná lis, tech ni kai, esz té ti kai,

gaz da sá gi, em be ri kör nye ze ti-tár gyi össze füg gé se i nek is -
me re te,

– a nem zet kö zi kor társ kéz mû ves tárgy kul tú ra tö rek vé -
se i nek, a ha gyo má nyok sze re pé nek is me re te,

– az ipar mû vé szet, a de sign, a kör nye zet- és tárgy kul tú -
ra ér té ke i nek, kul túr tör té ne ti, tör té nel mi kon tex tu sá nak,
tár sa dal mi ter jesz té sé nek is me re te;

b) az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– kéz mû ves meg mun ká lá sok, dí szí té sek ter ve zé sé re,

ki vi te le zé sé re,
– a kü lön bö zõ el vá rá sok, meg ren de lé sek, funk ci ók sze -

rint adek vát meg ol dá sok ki vá lasz tá sá ra, ki vi te le zé sé re,
– kéz mû ves szak mai mû hely, szak kör, ké pes ség fej -

lesz tõ tan fo lya mok ve ze té sé re,
– a kéz mû ves ség szé les körû al kal ma zá sá ra,
– a kü lön bö zõ kéz mû ves tech ni kák anyag-esz köz-tech -

no ló gia el já rá sa i nak al kal ma zá sá ra,

– az ipar mû vé szet, a de sign, a kör nye zet- és tárgy kul tú -
ra ér té ke i nek ter jesz té sé re;

c) a szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyes adott sá gok és kész sé gek:

– rajz kész ség,
– kre a ti vi tás,
– kéz ügyes ség,
– ön ál ló ság,
– az egyé ni ki vi te le zés ké pes sé ge.

8. A törzs anyag (a szak kép zett ség szem pont já ból meg -
ha tá ro zó is me ret kö rök):

– Ala po zó is me re tek: 40–60 kre dit
a) ál ta lá nos is me re tek: a vi zu á lis meg is me rés, kom mu -

ni ká ci ós és vi zu á lis kom mu ni ká ci ós alap is me re tek, a kul -
tu rá lis ant ro po ló gia alap is me re tei, jogi, minõségbiztosí -
tási, vál lal ko zá si, PR alap is me re tek, kör nye zet vé de lem,
mû ve lõ dés tör té ne ti, fi lo zó fi ai is me re tek – 10–20 kre dit;

b) szak mai alap is me re tek: raj zi alap kép zés; kreatív-
 vizuális gya kor la tok; mû vé szet tör té net, mû elem zés; áb rá -
zo ló ge o met ria ala po zás; vi zu á lis nyel vi, esz köz- és
anyag is me re ti ala po zás – 30–40 kre dit.

– Szak mai törzs anyag: 50–60 kre dit
a) szak mai ala po zó mo dul
mû vé szet tör té net, a kéz mû ves ség tör té ne te, or na men ti -

ka tör té net, anyag is me re tek, tech no ló gi ai is me re tek; népi
kis mes ter sé gek, kéz mû ves ala po zó gya kor la tok, tárgy- és
kör nye zet kul tú ra, szak mai gya kor lat, szak mai ta nul mány -
út, mû hely gya kor lat, kül sõ mû hely gya kor lat, mú ze u mi
gyûj tés, di gi tá lis fo tó do ku men tá ció, szá mí tó gé pes prezen -
táció;

b) dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 47–52 kre dit
ba) az alap szak to váb bi szak te rü le ti is me re tei:
szö võ-tex til mû ves ség, fes tett-nyo mott tex til mû ves ség,

nem szõtt-ne me zelt tex til mû ves ség, pa pír mû ves ség, ke rá -
mia, bõr mû ves ség szak irá nyok hoz tar to zó spe ci á lis is me -
ret kö rök;

bb) a má so dik szak szak te rü le ti is me re tei.

A ta ná ri mes ter kép zé si szak vá lasz tá sa ese tén biztosí -
tani kell a ta ná ri fel ké szí tés hez szük sé ges pe da gó gi ai és
pszi cho ló gi ai mo dult, amely nek kre di tér té ke leg alább
10 kre dit.

9. Szak mai gya kor lat:

A kép zés ide je alatt két he tes mû vész te le pi gya kor la ton
és egy hét idõ tar tam ban szak mai ta nul mány úton szük sé ges 
részt ven ni.

10. Nyel vi kö ve tel mé nyek:

Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert leg -
alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga le té te le vagy az zal
egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük -
sé ges egy élõ ide gen nyelv bõl.
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4. KÖRNYEZETKULTÚRA ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: kör nye zet kul tú ra

2. Az alap kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint és 
a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: alap fo ko zat (bac ca la u re us, ba che lor; 
rö vi dít ve: BA)

– szak kép zett ség: kör nye zet kul tú ra-fej lesz tõ (meg je -
löl ve a szak irányt)

– vá laszt ha tó szak irá nyok: kör nye zet pre zen tá ció,
tárgy pre zen tá ció, lát vány pre zen tá ció

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: BA in
En vi ron men tal De sign

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet köz ve tí tés

4. Kép zé si ág: vi zu á lis kul tú ra

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 6 fél év

6. Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 180 kre dit

6.1. A kép zé si ágon be lü li kö zös kép zé si sza kasz mi ni -
má lis kre di tér té ke: 50 kre dit

6.2. A szak irány hoz ren del he tõ mi ni má lis kre di tér ték:
47 kre dit

6.3. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
mi ni má lis kre di tér ték: 10 kre dit

6.4. A szak dol go zat hoz ren delt kre di tér ték: 10 kre dit

6.5. A gya kor la ti is me re tek hez ren del he tõ mi ni má lis
kre di tér ték: 110 kre dit

6.6. In téz mé nyen kí vü li össze füg gõ gya kor la ti kép zés -
ben sze rez he tõ mi ni má lis kre di tér ték: –

7. Az alap kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan szak em be rek kép zé se, akik a kör -
nye zet kul tú ra te rü le tén meg fe le lõ el mé le ti és gya kor la ti tá jé -
ko zott ság gal ren del kez nek és ké pe sek meg szer zett ismere -
teik al ko tó szel le mû al kal ma zá sá ra. A vég zet tek is me rik az
em ber és kör nye ze te kap cso la tá nak ho ri zon tá lis és ver ti ká lis 
össze füg gé se it, Ma gyar or szág és az eu ró pai or szá gok vi zu á -
lis mû vé sze ti éle tét, an nak sa já tos sá ga it, prob lé má it. Kul tu -
rá lis in téz mé nyek ben vál lalt fel ada ta ik el lá tá sa so rán ké pe -
sek fe le lõs ség tel jes és kör nye zet tu da tos öko ló gi ai szem lé let
ki ala kí tá sá ra. Fel ké szült sé gük alap ján kel lõ mély sé gû el mé -
le ti is me ret tel és gya kor la ti kész ség gel ren del kez nek ta nul -
má nya ik mes ter kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá hoz.

a) Az alap kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– vi zu á lis kom mu ni ká ció,
– vi zu á lis esz kö zök ben rej lõ ha tás kel tõ le he tõ sé gek is -

me re te,

– kör nye zet elem zé si el já rá sok,
– mû ve lõ dés tör té ne ti is me re tek,
– tárgy- és stí lus is me ret,
– a funk ció-for ma-anyag-tech no ló gia össze füg gé se i -

nek is me re te,
– kör nye zet kul tu rá lis is me re tek,
– PR, jogi és vál lal ko zá si is me re tek;
b) az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a vi zu á lis kul tú ra és vi zu á lis kom mu ni ká ció je len sé -

ge i nek ész le lé sé re, ta nul má nyo zá sá ra, ér té ke lé sé re,
– sa ját el kép ze lé se ik, a meg ren de lõi el vá rá sok so rán

gon do la ta ik, él mé nye ik ha gyo má nyos áb rá zo lás sal és
 digitálisan tör té nõ pre zen tá ci ó já ra,

– az em ber és kör nye zet köl csön ha tá sa i nak elem zé sé re, 
a lát vány ele me i nek ér tel me zé sé re, a vi zu á lis ki fe je zõ esz -
kö zök értõ al kal ma zá sá ra, tu da tos ha tás kel tés re,

– kü lön bö zõ anyag ka rak te rek fel hasz ná lá sán ke resz tül
anyag sze rû struk tú rák, konst ruk ci ók, for mák funk ci o ná lis
ter ve zé sé re és ki vi te le zé sé re,

– mû vé sze ti vég zett ség gel ren del ke zõ szak em be rek
mel lett re fe ren si fel ada tok el lá tá sá ra;

c) a szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyes adott sá gok és kész sé gek:

– kör nye zet tu da tos ma ga tar tás, a kör nye zet tel szem be -
ni ér zé keny ség,

– jó elem zõ kész ség,
– fe le lõs ség tu dat,
– jó kom mu ni ká ci ós és pre zen tá ci ós kész ség.

8. A törzs anyag (a szak kép zett ség szem pont já ból meg -
ha tá ro zó is me ret kö rök):

– Ala po zó is me re tek: 40–60 kre dit
a) ál ta lá nos is me re tek: kom mu ni ká ci ós és vi zu á lis

kom mu ni ká ci ós alap is me re tek, vi zu á lis meg is me rés, a
kul tu rá lis ant ro po ló gia alap is me re tei, jogi, mi nõ ség biz to -
sí tá si, vál lal ko zá si, PR alap is me re tek, in for ma ti kai ala po -
zás, kör nye zet vé de lem, mû ve lõ dés tör té ne ti, fi lo zó fi ai is -
me re tek – 10–20 kre dit;

b) szak mai alap is me re tek: raj zi alap kép zés; kre a tív-vi -
zu á lis gya kor la tok; mû vé szet tör té net, mû elem zés; áb rá zo -
ló ge o met ria ala po zás; vi zu á lis nyel vi, esz köz- és anyag is -
me re ti ala po zás – 30–40 kre dit.

– Szak mai törzs anyag: 50–60 kre dit
a) szak mai ala po zó mo dul
raj zi, mû vé szet tör té ne ti is me re tek, a kor sze rû

szemlé letû kör nye zet kul tú ra in ter disz cip li ná ris meg kö -
ze lí té sû esz té ti kai, szak mai is me re tei; szak mai fel ada -
tok terv váz la tai, va ri á ci ói; tér- és for ma elem zés; áb rá -
zo lá si konven ciók; raj zi-plasz ti kai is me re tek; a funk -
ció-for ma-anyag-tech no ló gia össze füg gé sei; a ter ve zés, 
ki vi te le zés, ma ket te zés el mé le ti és gya kor la ti is me re tei; 
kéz mû ves, gyá ri, al kal ma zott és au to nóm tech no ló gi ák
mo dern és ha gyo má nyos anya gok kal, esz kö zök kel; tár -
sa dal mi-kul tu rá lis hát tér is me re tek; mû vé szet tör té net,
tárgy tör té net, stí lus is me ret;  vizuális kom mu ni ká ció;
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em ber és tárgy-kör nye zet elem zése; kör nye zet ala kí tá si
és tárgy for má lá si gya kor la tok;

b) dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 47–60 kre dit
ba) az alap szak to váb bi szak te rü le ti is me re tei:
kör nye zet pre zen tá ció, tárgy pre zen tá ció, lát vány pre zen -

tá ció szak irá nyok hoz tar to zó spe ci á lis is me ret kö rök;
bb) a má so dik szak szak te rü le ti is me re tei.

A ta ná ri mes ter kép zé si szak vá lasz tá sa ese tén biztosí -
tani kell a ta ná ri fel ké szí tés hez szük sé ges pe da gó gi ai és
pszi cho ló gi ai mo dult, amely nek kre di tér té ke leg alább
10 kre dit.

9. Szak mai gya kor lat:

A kép zés ide je alatt két he tes mû vész te le pi gya kor la ton
és egy hét idõ tar tam ban szak mai ta nul mány úton szük sé ges 
részt ven ni.

10. Nyel vi kö ve tel mé nyek:

Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert leg -
alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga le té te le vagy az zal
egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük -
sé ges egy élõ ide gen nyelv bõl.

5. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET
ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: moz gó kép kul tú ra
és mé dia is me ret

2. Az alap kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint és 
a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: alap fo ko zat (bac ca la u re us, ba che lor; 
rö vi dít ve: BA)

– szak kép zett ség: moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret
alap sza kos szak em ber (meg je löl ve a szak irányt)

– vá laszt ha tó szak irá nyok: moz gó kép kul tú ra-ter jesz tõ, 
moz gó kép-ké szí tõ, mul ti mé dia-fej lesz tõ

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: BA in
Film and Me dia Stu di es

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet köz ve tí tés

4. Kép zé si ág: moz gó kép kul tú ra

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 6 fél év

6. Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 180 kre dit

6.1. A kép zé si ágon be lü li kö zös kép zé si sza kasz mi ni -
má lis kre di tér té ke: 30 kre dit

6.2. A szak irány hoz ren del he tõ mi ni má lis kre di tér ték:
60 kre dit

6.3. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
mi ni má lis kre di tér ték: 20 kre dit

6.4. A szak dol go zat hoz ren delt kre di tér ték: 10 kre dit

6.5. A gya kor la ti is me re tek hez ren del he tõ mi ni má lis
kre di tér ték: 55 kre dit

6.6. In téz mé nyen kí vü li össze füg gõ gya kor la ti kép zés -
ben sze rez he tõ mi ni má lis kre di tér ték: 20 kre dit

7. Az alap kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan szak em be rek kép zé se, akik el mé -
le ti is me re te ik bir to ká ban ké pe sek tá jé ko zód ni a tö meg -
mé di u mok fej lõ dé sé nek fo lya ma ta i ban, is me rik a me di á lis 
köz lés sa já tos sá ga it és ké pe sek a me di á lis köz lés mó dot
hasz ná ló szö ve gek ér tel me zé sé re. A vég zet tek al kal ma sak
a moz gó ké pes, il let ve mul ti mé di ás szö ve gek elõ ál lí tá sá val 
kap cso la tos gya kor la ti fel ada tok el lá tá sá ra. Fel ké szült sé -
gük alap ján kel lõ mély sé gû el mé le ti is me ret tel és gya kor -
la ti kész ség gel ren del kez nek ta nul má nya ik mes ter kép zés -
ben tör té nõ foly ta tá sá hoz.

a) Az alap kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek
– ma gyar és egye te mes film tör té ne ti is me re tek,
– mé dia tör té ne ti is me re tek,
– a tech no mé di u mok ha tás kel tõ esz kö ze i re vo nat ko zó

is me re tek,
– a di gi tá lis esz kö zök tech ni kai és kul tu rá lis is me re tei,
– a moz gó kép-elõ ál lí tás leg fon to sabb mû ve le te i nek is -

me re te,
– film for gal ma zá si is me re tek,
– te le ví zi ós mû sor ké szí té si is me re tek,
– pi ac ku ta tás, rek lám- és mar ke ting is me re tek;
b) az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a kü lön bö zõ mé dia szö ve gek kel kap cso la tos el mé le ti

és gya kor la ti fel ada tok meg ol dá sá ra,
– ön ál ló an hasz nál ni a ren del ke zés re álló tech ni kai esz -

kö zö ket,
– ön ál ló an tá jé ko zód ni a kü lön bö zõ moz gó kép szö ve -

gek kö zött,
– moz gó kép szö ve gek ön ál ló ér tel me zé sé re,
– moz gó kép ké szí tõi fel ada tok tel je sí té sé re, ana lóg és

di gi tá lis utó mun ká la tok el vég zé sé re,
– mû sor ké szí tés szer ve zé sé re,
– szer kesz tõ ség mun ká já ban tör té nõ ak tív együtt mû kö -

dés re,
– mû vé szi vég zett ség gel ren del ke zõ szak em be rek mel -

lett re fe ren si fel ada tok el lá tá sá ra;
c) a szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -

lyes adott sá gok és kész sé gek:
– kész sé gek fej lesz té sé re, új kom pe ten ci ák ki ala kí tá sá -

ra irá nyu ló igény,
– vi zu á lis esz kö zök kre a tív hasz ná la ta,
– vi zu á lis in tel li gen cia,
– jó együtt mû kö dé si és kom mu ni ká ci ós kész sé gek,
– kre a ti vi tás.
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8. A törzs anyag (a szak kép zett ség szem pont já ból meg -
ha tá ro zó is me ret kö rök):

– Ala po zó is me re tek: 25–35 kre dit:
fi lo zó fia, pszi cho ló gia, mû ve lõ dés tör té net, tár sa da lom -

is me ret, kom mu ni ká ció el mé let, in for ma ti ka, jogi alap -
ismeretek.

– Szak mai törzs anyag: 55–65 kre dit:
a) szak mai ala po zó mo dul
ma gyar és egye te mes film tör té net, film el mé let, mé dia -

el mé let, moz gó ké pes szö ve gek elem zé se, mû faj is me ret
(film, te le ví zió, nyom ta tott saj tó), mé dia szo ci o ló gia, mé -
dia jog és mé dia eti ka, mé dia-gaz da ság tan, tech ni ka tör té -
net, a mû sor ké szí tés és mé dia fej lesz tés alap jai, gya kor la ti
is me re tek;

b) dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 55–65 kre dit
moz gó kép kul tú ra-ter jesz tõ, moz gó kép ké szí tõ, mul ti -

mé dia fej lesz tõ szak irá nyok hoz tar to zó spe ci á lis is me ret -
kö rök.

9. Szak mai gya kor lat:

A kép zés ide je alatt össze füg gõ moz gó ké pes és mé dia
szak mai gya kor lat mû vé szet köz ve tí tõ vagy tö meg kom mu -
ni ká ci ós mé dia in téz mé nyek nél (vá lasz tott szak irány nak
meg fele lõen) a gya kor lat szak mai ta nul mány utat is tar tal -
maz.

10. Nyel vi kö ve tel mé nyek:

Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert leg -
alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga le té te le vagy az zal
egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük -
sé ges egy élõ ide gen nyelv bõl.

6. PLASZTIKAI ÁBRÁZOLÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: plasz ti kai áb rá -
zo lás

2. Az alap kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint és 
a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: alap fo ko zat (bac ca la u re us, ba che lor; 
rö vi dít ve: BA)

– szak kép zett ség: vi zu á lis mû vé szet-köz ve tí tõ plasz ti -
kai áb rá zo lás alap kép zé si sza kon (meg je löl ve a szak -
irányt)

– vá laszt ha tó szak irá nyok: szob rá szat, ér mé szet, dí szí -
tõ szob rász, báb-já ték ké szí tõ

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: BA in
3D Art

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet köz ve tí tés

4. Kép zé si ág: vi zu á lis kul tú ra

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 6 fél év

6. Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 180 kre dit

6.1. A kép zé si ágon be lü li kö zös kép zé si sza kasz mi ni -
má lis kre di tér té ke: 50 kre dit

6.2. A szak irány hoz ren del he tõ mi ni má lis kre di tér ték:
47 kre dit

6.3. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
mi ni má lis kre di tér ték: 10 kre dit

6.4. A szak dol go zat hoz ren delt kre di tér ték: 10 kre dit

6.5. A gya kor la ti is me re tek hez ren del he tõ mi ni má lis
kre di tér ték: 110 kre dit

7. Az alap kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan szak em be rek kép zé se, akik ké pe -
sek a plasz ti kai áb rá zo lás te rü le tén meg szer zett el mé le ti és 
gya kor la ti is me re te ik bir to ká ban a plasz ti kai áb rá zo lás in -
ter- és mul ti disz cip li ná ris gya kor la ti mû ve lé sé re, is me re -
te ik al ko tó szel le mû al kal ma zá sá ra. Ere de ti mó don hasz -
nál nak fel kü lön bö zõ anya go kat és tár ják fel a ben nük rej lõ 
tér al ko tá si, tér szer ve zé si és plasz ti kai ki fe je zé si le he tõ sé -
ge ket. Ké pe sek mé lyebb össze füg gé sek fel tá rá sá ra a for -
ma, az anyag, a tö meg és a tér kap cso la tá ról. A vég zet tek
kel lõ mély sé gû el mé le ti és gya kor la ti is me re tek kel ren del -
kez nek ta nul má nya ik mes ter kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá -
hoz.

a) Az alap kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– mû ve lõ dés tör té ne ti és fi lo zó fi ai is me re tek,
– vi zu á lis kom mu ni ká ci ós is me re tek,
– mû vé szet tör té ne ti is me re tek,
– mû elem zés,
– raj zos is me re tek,
– áb rá zo ló ge o met ri ai ala pok,
– in for ma ti kai ala pok,
– kör nye zet vé del mi is me re tek,
– a plasz ti kai kom po zí ció tér szer ve zõ sa já tos sá gai,
– a tér plasz ti kai ki fe je zés for mák tör té ne ti sé ge, tár sa -

dal mi, kul tu rá lis és mû vé sze ti kon ven ci ói, köz lés for mák,
ki fe je zé si ten den ci ák;

b) az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– mû vé szet köz ve tí tõ és ez zel kap cso la tos szer ve zõ fel -

ada tok el lá tá sá ra,
– mû vé sze ti vég zett ség gel ren del ke zõ szak em be rek

mel lett asszisz ten si/köz ve tí tõi fel ada tok el lá tá sá ra,
– szak mai mû hely, szak kör, ké pes ség fej lesz tõ tan fo -

lya mok ve ze té sé re,
– a klasszi kus és a kor társ plasz ti kai-szob rá sza ti ala kí -

tás tech ni ká i nak fel hasz ná lá sá ra,
– a plasz ti kai ki fe je zõ esz kö zök kre a tív fel hasz ná lá si

le he tõ sé ge i nek ki ak ná zá sá ra az al ko tói fo lya mat ban,
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– a for ma, az anyag, a tö meg és a tér kap cso lat rend sze -
ré nek, köl csön ha tá sa i nak ér zé ke lé sé re,

– a vi zu á lis-plasz ti kai je len sé gek he lyes meg íté lé sé re a
plasz ti kai meg nyil vá nu lá sok hét köz na pi és mû vé sze ti
 területein,

– az in di vi du á lis és a kol lek tív tu dat sze re pé nek meg -
íté lé sé re a plasz ti kai ala kí tás ban, a tak ti lis és a vi zu á lis
meg is me rés fo lya ma tá ban;

c) a szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyes adott sá gok és kész sé gek:

– kéz ügyes ség,
– fej lett vi zu á lis és tak ti lis ér zék,
– kre a ti vi tás,
– ön ál ló ság,
– mû vé szet köz ve tí té si prob lé mák irán ti nyi tott ság,
– prob lé ma meg ol dó ké pes ség.

8. A törzs anyag (a szak kép zett ség szem pont já ból meg -
ha tá ro zó is me ret kö rök):

– Ala po zó is me re tek: 40–60 kre dit
a) ál ta lá nos is me re tek: kom mu ni ká ci ós és vi zu á lis

kom mu ni ká ci ós alap is me re tek, a vi zu á lis meg is me rés, a
kul tu rá lis ant ro po ló gia alap is me re tei, jogi, mi nõ ség biz to -
sí tá si, vál lal ko zá si, PR alap is me re tek, in for ma ti kai ala po -
zás, kör nye zet vé de lem, mû ve lõ dés tör té ne ti, fi lo zó fi ai is -
me re tek – 10–20 kre dit;

b) szak mai alap is me re tek: raj zi alap kép zés; kreatív-
 vizuális gya kor la tok; mû vé szet tör té net, mû elem zés; áb rá -
zo ló ge o met ri ai ala po zás; vi zu á lis nyel vi, esz köz- és
anyag is me re ti ala po zás – 30–40 kre dit.

– Szak mai törzs anyag: 50–60 kre dit
a) szak mai ala po zó mo dul
téri és plasz ti kai ala kí tá si mó dok és tech ni kák, plasz ti -

kai for ma nyelv; mû fa ji és for mai sa já tos sá gok; tér al ko tás,
tér szer ve zés és plasz ti kai ki fe je zés le he tõ sé gei; tér- és for -
ma al ko tá si mó dok; for ma, anyag, tö meg és a tér kap cso la -
ta; a plasz ti kai kom po zí ció tér szer ve zõ tu laj don sá gai; a
szim met ri kus és az aszim met ri kus tér és for ma; a sta ti kus
és a di na mi kus tér ren de zés, for ma ala kí tás ha tá sai; az ará -
nyok és a pro por ci o nált ság prob lé mái;

b) dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 47–52 kre dit
ba) az alap szak to váb bi szak te rü le ti is me re tei
szob rá szat, ér mé szet, dí szí tõ szob rász, báb-já ték ké szí tõ

szak irá nyok hoz tar to zó spe ci á lis is me ret kö rök;
bb) a má so dik szak szak te rü le ti is me re tei.

A ta ná ri mes ter kép zé si szak vá lasz tá sa ese tén biztosí -
tani kell a ta ná ri fel ké szí tés hez szük sé ges pe da gó gi ai és
pszi cho ló gi ai mo dult, amely nek kre di tér té ke leg alább
10 kre dit.

9. Szak mai gya kor lat:

A kép zés ide je alatt két he tes mû vész te le pi gya kor la ton
és egy hét idõ tar tam ban szak mai ta nul mány úton szük sé ges 
részt ven ni.

10. Nyel vi kö ve tel mé nyek:

Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert leg -
alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga le té te le vagy az zal
egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük -
sé ges egy élõ ide gen nyelv bõl.

7. ÉNEK-ZENE ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: ének-ze ne

2. Az alap kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: alap fo ko zat (bac ca la u re us, ba che -
lor; rö vi dít ve: BA)

– szak kép zett ség: ének-ze ne alap sza kos szak em ber

– vá laszt ha tó szak irá nyok: kar ve ze tés, nép ze ne, egy -
ház ze ne

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: BA in
Mu sic

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet köz ve tí tés

4. Kép zé si ág: ze ne kul tú ra

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 6 fél év

6. Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 180 kre dit

6.1. A szak irá nyok hoz ren del he tõ kre di tek mi ni má lis
ér té ke: 50 kre dit

6.2. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 10 kre dit

6.3. A szak dol go zat hoz (dip lo ma mun ká hoz) ren del he -
tõ kre di tér ték: 5 kre dit

6.4. A gya kor la ti is me re tek hez ren del he tõ mi ni má lis
kre di tér ték: 65 kre dit

7. Az alap kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan szak em be rek kép zé se, akik ze ne el -
mé le ti, ze ne iro dal mi is me re te ik, a kul tu rá lis/mû vé sze ti in -
téz mény rend szer rõl szer zett tu dá suk bir to ká ban, ki mû velt
ze nei tech ni ká val, jó íz lés sel és al ko tó dön té si kész ség gel
ké pe sek szol gá la tuk el lá tá sá ra az eu ró pai tér ség ze nei és
más kul tu rá lis/mû vé sze ti in téz mé nye i ben. A kép zés so rán
kel lõ jár tas ság ra tesz nek szert a ma gyar ze nei élet és az
 európai or szá gok ze nei éle té nek meg is me ré sé hez. Fel ké -
szült sé gük alap ján al kal ma sak ta nul má nya ik mes ter kép -
zés ke re té ben tör té nõ foly ta tá sá ra.
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a) Az alap kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– ál ta lá nos és a szak irány nak meg fe le lõ spe ci á lis ze ne -

tör té ne ti, ze ne el mé le ti és ze ne iro dal mi is me ret anyag el -
mé le ti és gya kor la ti is me re tei,

– a ze ne mû vé szet és ze nei in for má ci ós rend szer in téz -
mé nye i nek is me re te,

– a ze ne mû vé szet és ze ne kul tú ra te rü le té hez tar to zó is -
me ret rend sze rek ben való jár tas ság;

b) az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– ze nei szer ve zé si, szer kesz té si fel ada to kat meg ol da ni,
– ze nei együt te se ket, mû ve lõ dé si in téz mé nye ket a

szak irá nyuk nak meg fe le lõ szol gá lat tal al ko tó mó don se gí -
te ni és al sóbb fo kon irá nyí ta ni,

– cso por tos ze nei tel je sít mé nyek lét re ho zá sá ban részt
ven ni,

– ma gas fokú mo ti vá ci ó val, mi nõ sé gi igénnyel és sze -
mé lyes ha tás sal dol goz ni az ének-, il let ve ze ne kul tú rá val
össze füg gõ in téz mé nyek ben és mun ka kö rök ben fel ada tot
el lát ni,

– a hang ver seny élet szer ve zé si kér dé se i ben szak re fe -
rens ként, ta nács adó ként és szer ve zõ ként mû köd ni,

– a ze ne is me re tü ket és ze ne sze re te tü ket hang sze ren,
ének kel, szó ban és írás ban ter jesz te ni;

c) a szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyes adott sá gok és kész sé gek:

– meg ala po zott és ki fej lesz tett ze nei hal lás és ze nei for -
má ló kész ség,

– ki mû velt íz lés,

– sa ját te vé keny ség re á lis meg íté lé sé nek ké pes sé ge,

– az ér té kek fel tá rá sá ra és meg tar tá sá ra tö rek võ cél tu -
da tos ma ga tar tás,

– mi nõ ség- és fe le lõs ség tu dat,

– jó együtt mû kö dõ és kom mu ni ká ci ós ké pes sé gek,

– jó szer ve zõ kész ség.

8. A törzs anyag (a szak kép zett ség szem pont já ból meg -
ha tá ro zó is me ret kö rök):

– Ala po zó is me re tek: 25–35 kre dit
fi lo zó fia tör té net, ze ne tör té net alap jai, ze ne el mé let alap -

jai, kó rus ének lés alap jai, ala po zó szol fézs, zon go ra és a
par ti tú ra ol va sás alap jai, ve zény lé si gya kor lat alap jai,
hang kép zés.

– Szak mai törzs anyag: 115–155 kre dit

a) ál ta lá nos szak te rü le ti is me re tek: 70–100 kre dit
ze ne tör té ne ti és ze ne elem zé si is me re tek (ze ne tör té -

net-ze ne kul tú ra, ál ta lá nos ze ne el mé let és hang szer is me -
ret), ze nei-kul tu rá lis is me re tek (nép ze ne-nép ha gyo mány,
ze nei ne ve lé si ta nul mány és ren dez vény szer ve zés, mû is -
me ret); ze nei kész ség fej lesz té si gya kor lat (szol fézs, ze ne -
el mé let, par ti tú ra ol va sás, ze nei in for ma ti kai is me re tek),
ze nei in terp re tá ci ós gya kor lat (ka ré nek és elõ adói gya kor -
lat, ve zény lé si gya kor lat és kar gya kor lat, zon go ra-hang -
szer já ték, ma gá né nek);

b) dif fe ren ci ált szak te rü le ti is me re tek: 45–55 kre dit
ba) kar ve ze tés szak irány: mû elem zés, ze ne el mé let,

szol fézs, kar ve ze tés, kó rus iro da lom, be széd gya kor lat,
zon gorakíséret, transz po ná lás-par ti tú ra ol va sás;

bb) nép ze ne szak irány: népi hang szer, nép ze ne el mé let, 
nép rajz, népi ka ma ra ze ne, nép dal kör-ve ze tés, tánc ház,
har mo ni zá lá si gya kor lat, nép tánc el mé let, nép tánc;

bc) egy ház ze ne szak irány: gre go ri án, li tur gia-el mé let,
or go na, kó rus ve ze tés, egy ház ze ne gya kor lat, egy ház ze ne-
tör té net, né pé nek-ko rál, la tin;

bd) a má so dik szak szak te rü le ti is me re tei;
be) egyéb dif fe ren ci ált szak mai is me re tek;
c) egyéb, sza ba don vá laszt ha tó szak te rü le ti is me re tek:

10–15 kre dit.

A ta ná ri mes ter kép zé si szak vá lasz tá sa ese tén biz to sí ta -
ni kell a ta ná ri fel ké szí tés hez szük sé ges pe da gó gi ai és
pszi cho ló gi ai mo dult, amely nek kre di tér té ke leg alább
10 kre dit.

9. Nyel vi kö ve tel mé nyek: 
Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez egy élõ ide gen nyelv -

bõl ál la mi lag el is mert kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga
vagy az zal egyen ér té kû érett sé gi  bizonyítvány, il let ve ok -
le vél szük sé ges.”

2. számú melléklet
a 14/2006. (XII. 13.) OKM rendelethez

,,3. számú melléklet
a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez

20. EGÉSZSÉGÜGYI MÉRNÖKI
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: egész ség ügyi
mér nö ki

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les egész ség ügyi mér nök
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MSc in

Bi o me di cal En gi ne e ring

3. Kép zé si te rü let: mû sza ki

4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott sza kok:

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe: –

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ sza kok:
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bio mér nö ki, vil la mos mér nö ki, gé pész mér nö ki, mér nök
 informatikus, prog ram ter ve zõ in for ma ti kus, gazdaság -
informatikus, or vo si la bo ra tó ri u mi és kép al ko tó di ag nosz -
ti kai ana li ti kus, bi o ló gia, fi zi ka, ké mia alap kép zé si sza -
kok, va la mint az egy sé ges, osz tat lan or vos mes ter kép zé si
szak.

4.3. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe: to váb bá azok az alap- vagy mes -
ter fo ko za tot adó sza kok, il let ve a fel sõ ok ta tás ról  szóló
1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai vagy egye te -
mi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre dit meg ál la -
pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve té se alap ján
a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott sá ga el fo gad.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 4 fél év

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 120 kre dit

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 30–45 kre dit

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 15–30 kre dit

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma a dip lo ma mun ká val együtt: 46–60 kre dit

6.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 6 kre dit

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 30 kre dit

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 30%

7. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan in ter disz cip li ná ris el mé le ti és gya -
kor la ti is me re tek kel, va la mint al kal ma zá si kész ség gel ren -
del ke zõ mér nö kök kép zé se, akik mû sza ki vagy in for ma ti -
kai vagy or vo si vagy ter mé szet tu do má nyos alap tu dá su kat
ki egé szít ve, az el mé le ti és a gya kor la ti jel le gû egész ség -
ügyi mér nö ki te vé keny sé gek rend kí vül szé les te rü le tén al -
kal maz ha tók. Az egész ség ügyi mér nö kök az élõ és élet te -
len ter mé szet tu do má nyos, mû sza ki, gaz da sá gi és hu mán
is me re te ik, to váb bá az ezek hez kap cso ló dó kész sé ge ik ré -
vén al kal ma sak szak te rü le tü kön ter ve zõi és ku ta tá si-fej -
lesz té si fel ada tok el lá tá sá ra, egész ség ügyi és mû sza ki
szak em be rek bõl álló cso por tok ku ta tó, fej lesz tõ és al kal -
ma zói mun ká já ban való köz re mû kö dés re, meg fe le lõ gya -
kor lat után ilyen cso por tok ön ál ló irá nyí tá sá ra al kal ma sak. 
A mes ter fo ko zat meg szer zé se fel jo go sít a dok to ri kép zés -
ben való rész vé tel re.

a) A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:

– ana tó mi ai, élet ta ni, bio ké mi ai és bio sta tisz ti kai alap -
is me re tek,

– alap is me re tek a ma te ma ti ka, fi zi ka és szá mí tás tech -
ni ka te rü le tén,

– mû sza ki és bi o ló gi ai rend sze rek le írá sá ra hasz nál ha tó 
mód sze rek is me re te, élet ta ni fo lya ma tok és sza bá lyo zá sok 
mo del le zé se és jel lem zé se,

– or vos bi o ló gi ai mé ré sek hez, va la mint te rá pi ás ke ze lé -
sek hez szük sé ges mû sze rek fõbb mo dul ja i nak és ezek
 diagnosztikai, il let ve te rá pi ás al kal ma zá sá nak is me re te,

– alap ve tõ kom mu ni ká ci ós, ve ze té si és mér nök eti kai
is me re tek,

– mi nõ ség biz to sí tá si, mun ka he lyi egész ség és biz ton -
sá gi alap is me re tek,

– or vo si in for ma ti kai alap is me re tek;
b) a mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a tör vényszerûségek, össze füg gé sek, prob lé mák meg -

értésére, ere de ti öt le tek fel ve té sé re, a meg szer zett tu dás ön -
ál ló al kal ma zá sá ra és gya kor la ti hasz no sí tá sá ra,

– a mû sza ki – gaz da sá gi – hu mán erõ for rá sok ke ze lé sé -
nek komp lex szem lé le té re,

– szak mai ko ope rá ci ó ra, az in teg rált is me re tek al kal -
ma zá sá ra,

– a szak irány nak meg fele lõen or vos bi o ló gi ai te vé -
keny ség hez (or vos bi o ló gi ai be ren de zé sek ter ve zé se, te le -
pí té se, üze mel te té se; or vos bi o ló gi ai je lek szá mí tó gé pes
ana lí zi se; gyógy sze rek és ha tó anya gok, gyógy ha tá sú
anya gok, gyó gyá sza ti se géd anya gok és se géd esz kö zök
fej lesz té se és tesz te lé se; or vos bi o ló gi ai ku ta tá sok hoz mû -
sze res és mé rés tech ni kai hát tér ki vá lasz tá sa, kí sér let ter ve -
zés), egész ség ügyi in for ma ti kai te vé keny ség hez (egész -
ség ügyi szer ve zé si és pénz ügyi, to váb bá epi de mi o ló gi ai és 
nép egész ség ügyi fel ada tok ke ze lé se; lágy és ke mény ada -
tok ból or vo si in for má ció ki nye ré se; egész ség ügyi in for -
má ci ós és te le met ri ai rend sze rek, dön tés tá mo ga tó rend -
sze rek ter ve zé se; egész ség ügyi adat biz ton sá gi fel ada tok
ke ze lé se), su gár bi o ló gi ai te vé keny ség hez (io ni zá ló su gár -
zást al kal ma zó gyó gyá sza ti be ren de zé sek ter ve zé se, te le -
pí té se, üze mel te té se; új su gár ke ze lé si el já rá sok fej lesz té se
és tesz te lé se; io ni zá ló su gár zá sok kal kap cso la tos mun ka-
és su gár vé del mi fel ada tok ke ze lé se) kap cso ló dó fel ada tok
meg ol dá sá ra;

c) szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé lyes
adott sá gok és kész sé gek:

– kre a ti vi tás, ru gal mas ság,
– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó kész ség,
– in tu í ció és mód sze res ség,
– ta nu lá si kész ség és jó me mó ria,
– szé les körû mû velt ség,
– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,
– kör nye zet tel szem be ni ér zé keny ség,
– el kö te le zett ség és igény a mi nõ sé gi mun ká ra,
– ön mû ve lés re, ön fej lesz tés re, az egyé ni tu dás, is me ret

bõ ví té sé re, el mé lyí té sé re való kész ség, a szak mai to vább -
kép zés hez szük sé ges po zi tív hoz zá ál lás,

– kez de mé nye zõ, il let ve dön tés ho za ta li ké pes ség, sze -
mé lyes fe le lõs ség vál la lás és an nak gya kor lá sa,
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– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, a cso port mun ká -
ban való rész vé tel re, kel lõ gya kor lat után ve ze tõi fel ada -
tok el lá tá sá ra.

8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges ala po zó ismeret -
körök:

ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek: 20–30 kre dit
ma te ma ti ka, fi zi ka, szá mí tás tu do mány, bi o ló gia, bio -

fizika, ana tó mia, élet tan;
gaz da sá gi és hu mán is me re tek: 10–15 kre dit
gaz da sá gi, ve ze té si és me nedzs ment is me re tek, mi nõ -

ség biz to sí tás, er go nó mia, kom mu ni ká ció el mé let, mû sza ki
tu do má nyok kul túr tör té ne te, kör nye zet vé de lem.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
15–30 kre dit

a szak mai törzs anyag be mu tat ja a mû sza ki és bi o ló gi ai
rend sze rek el mé le tét, az egész ség meg õr zés hez, egész ség -
ügyi el lá tás hoz szük sé ges ada tok meg szer zé sé nek, tá ro lá -
sá nak in for ma ti kai alap ja it, a bi o ló gi ai ere de tû je lek mé ré -
sé re hasz nál ha tó mû sze rek és mé rés tech ni ka, a kli ni kai
mû sze res di ag nosz ti ka és te rá pia, va la mint az or vo si kép -
al ko tás és kép fel dol go zás alap ja it.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei: 46–60 kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
or vos bi o ló gi ai mér nö ki, egész ség ügyi mér nök-in for -

ma ti kus, su gár fi zi kai, to váb bá a szak ma igé nye i nek, va la -
mint a szak in dí tást kérõ in téz mé nyek ha gyo má nya i nak
meg fe le lõ to váb bi szak irá nyok hoz tar to zó spe ci á lis szak -
mai is me re tek;

dip lo ma mun ka: 30 kre dit.

9. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat követel -
ményei:

A szak mai gya kor lat idõ tar ta ma leg alább 4 hét, ame lyet
a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter ve ha tá roz meg.

10. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert
leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga le té te le vagy az -
zal egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél
meg lé te szük sé ges bár mely olyan élõ ide gen nyelv bõl,
ame lyen az adott szak má nak tu do má nyos szak iro dal ma
van.

11. A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te lei:

A hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol -
gá ló is me re tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro -
zott – össze ve té se alap ján el is mer he tõ le gyen leg alább

60 kre dit a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret -
kö rök ben:

– ter mé szet tu do má nyos is me re tek (35 kre dit): ma te ma -
ti ka (min. 12 kre dit), fi zi ka (min. 5 kre dit), ana tó mia (min.
6 kre dit), élet tan (min. 6 kre dit), bio ké mia (min. 5 kre dit),
ké mia, bi o ló gia;

– gaz da sá gi és hu mán is me re tek (10 kre dit): köz gaz da -
ság tan, kör nye zet vé de lem, mi nõ ség biz to sí tás;

– szá mí tás tech ni kai is me re tek: 5 kre dit;
– mér nö ki alap is me re tek (10 kre dit): rend sze rek ana lí -

zi se, ter ve zé si is me re tek.

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a fel so -
rolt is me ret kö rök ben leg alább 30 kre dit tel ren del kez zen a
hall ga tó. A hi ány zó kre di te ket a mes ter fo ko zat meg szer zé -
sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san, a fel vé tel tõl szá mí -
tott két fél éven be lül, a fel sõ ok ta tá si in téz mény ta nul má -
nyi és vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint meg
kell sze rez ni.

21. FÖLDMÉRÕ- ÉS TÉRINFORMATIKAI
MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: föld mé rõ- és tér -
in for ma ti kai mér nö ki

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les föld mé rõ- és tér in for ma ti -
kai mér nök

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Sur -
veying and Ge o in for ma ti cal En gi ne er

3. Kép zé si te rü let: mû sza ki

4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott sza kok:

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe: az épí tõ mér nö ki alap kép zé si szak.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: mû sza ki föld tu do má nyi, föld mé rõ- és föld ren -
de zõ mér nö ki, er dõ mér nö ki, ka to nai ve ze tõi, föld rajz,
föld tu do má nyi.

4.3. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe: to váb bá azok az alap- vagy mes -
ter fo ko za tot adó sza kok, il let ve a fel sõ ok ta tás ról  szóló
1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai vagy egye te -
mi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre dit meg ál la -
pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve té se alap ján
a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott sá ga el fo gad.
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5. A kép zé si idõ fél évek ben: 3 fél év

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 90 kre dit

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 22–29 kre dit

6.2. A szak és a szak irány szak mai törzs anya gá hoz ren -
del he tõ kre di tek szá ma: 18–23 kre dit

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma a dip lo ma mun ká val együtt: 38–42 kre dit

6.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
mi ni má lis kre di tér ték: 5 kre dit

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 20 kre dit

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 30%

7. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja nem zet kö zi mun ka erõ pi a con is ver seny -
ké pes föld mé rõ- és tér in for ma ti kai mér nö kök ki bo csá tá sa,
akik az alap kép zés ben le írt cé lo kon túl – bi zo nyos gya kor -
lat után – ké pe sek egy részt az épí tõ mér nö ki lé te sít mé -
nyek kel kap cso la tos föld mé rõ- és tér in for ma ti kai mér nö ki
fel ada tok, más részt mû sza ki fej lesz té si, ku ta tá si, irá nyí tá si 
fel ada tok ön ál ló el lá tá sá ra, to váb bá bo nyo lult és spe ci á lis
mér nö ki lé te sít mé nyek ge o dé zi ai fel ada ta i nak, va la mint
más föld mé ré si, tér ké pé sze ti, tér in for ma ti kai fel ada tok
ter ve zé sé re és szak ér té sé re. A mes ter fo ko zat meg szer zé se
fel jo go sít a dok to ri kép zés ben való rész vé tel re.

a) A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– alap ve tõ in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós, ve ze té si,

mér nök eti kai, va la mint eu ró pai uni ós is me re tek az épí tõ -
mér nö ki szak ma tel jes te rü le tén,

– fel ké szí tés vál lal ko zá si és szak ha tó sá gi fel ada tok
 koordinálására, a ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá ra a föld mé rés,
a föld ügy, a tér ké pé szet és tér in for ma ti ka szak te rü le te in,

– al kal ma zói szin tû is me re tek a szá mí tó gé pes kom mu -
ni ká ci ó ban és elem zés ben,

– a kör nye zet vé de lem, a mi nõ ség ügy, a fo gyasz tó vé de -
lem, a ter mék fe le lõs ség, a mun ka he lyi egész ség és biz ton -
ság, a mû sza ki és gaz da sá gi jogi sza bá lyo zás, va la mint a
mér nök eti ka alap ve tõ is me re tei,

– a ku ta tás hoz vagy tu do má nyos mun ká hoz szük sé ges,
szé les kör ben al kal maz ha tó prob lé ma meg ol dó tech ni kák
is me re te,

– a glo bá lis tár sa dal mi és gaz da sá gi fo lya ma tok is me re te;
b) a mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– szak mai, kör nye ze ti, tár sa dal mi és eti kai szempon -

tokat egy aránt mér le ge lõ, ön ál ló irá nyí tói fel ada tok el lá tá -
sá ra,

– a meg szer zett tu dás al kal ma zá sá ra és gya kor la ti hasz -
no sí tá sá ra, a prob lé ma meg ol dó tech ni kák fel hasz ná lá sá ra,

– a tu do mány ág szak mai is me re te i nek, fel me rü lõ új
prob lé má i nak, új je len sé ge i nek fel dol go zá sá ra,

– a le he tõ sé gek sze rint helyt ál ló bí rá lat vagy vé le mény
meg fo gal ma zá sá ra, dön tés ho zás ra, kö vet kez te té sek le vo -
ná sá ra,

– a meg ol dan dó prob lé mák meg ér té sé re és meg ol dá sá -
ra, ere de ti öt le tek fel ve té sé re,

– ön mû ve lés re, ön fej lesz tés re, a sa ját tu dás ma ga sabb
szint re eme lé sé re, a föld mé rõ- és tér in for ma ti kai mér nök -
ség té ma kö ré ben to váb bi szak is me re tek el sa já tí tá sá ra,

– vál lal ko zá si és szak ha tó sá gi fel ada tok koordinálá -
sára, ve ze tés re a föld mé rés, a föld ügy, a tér ké pé szet és tér -
in for ma ti ka szak te rü le te in,

– ha gyo má nyos ge o dé zi ai és a mû hol das hely meg ha tá -
ro zás el mé le ti és gya kor la ti hasz ná la tá ra,

– mû sza ki, gaz da sá gi komp lex fo lya ma tok ban való
rész vé tel re a föld mé rõ- és tér in for ma ti kai mér nö ki ku ta -
tás-fej lesz tés in teg rá lá sá val, a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer -
be tör té nõ be kap cso ló dás sal,

– an gol nyel vû föld mé rõ- és tér in for ma ti kai do ku men -
tá ció meg ér té sé re,

– a szak irány nak meg fele lõen a ge o dé zia (föld mé rés,
föld ügy, tér ké pé szet és mér nök ge o dé zia), il let ve a tér -
informatika szak te rü le té hez (föld mé rés, föld ügy, a tér ké -
pé szet, tér in for ma ti kai adat bá zi sok, -mo del le zés és -rend -
sze rek) kap cso ló dó fel ada tok meg ol dá sá ra,

– a föld mé rõ- és tér in for ma ti kai mér nö ki ter ve zés ben
való al ko tó, irá nyí tó köz re mû kö dés re,

– jog sza bá lyok ban, il let ve a mér nök ka ma rai sza bá -
lyok ál tal rög zí tett szak mai gya kor lat után ter ve zõi
és/vagy szak ér tõi jo go sult ság ra a szak irány nak meg fe le lõ
épí tõ mér nö ki szak te rü le ten;

c) szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé lyes
adott sá gok és kész sé gek:

– kre a ti vi tás, ru gal mas ság,
– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó kész ség,
– in tu í ció és mód sze res ség,
– ta nu lá si kész ség és jó me mó ria,
– szé les mû velt ség,
– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,
– kör nye zet tel szem be ni ér zé keny ség,
– el kö te le zett ség és igény a mi nõ sé gi mun ká ra,
– a szak mai to vább kép zés hez szük sé ges po zi tív hoz zá -

ál lás,
– kez de mé nye zés, sze mé lyes fe le lõs ség vál la lás és gya -

kor lás, dön tés ho za tal,
– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, a cso port mun ká -

ban való rész vé tel re, kel lõ gya kor lat után ve ze tõi fel ada -
tok el lá tá sá ra.

8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges ala po zó ismeret -
körök:

ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek: 15–20 kre dit
épí tõ mér nö ki ma te ma ti ka, nu me ri kus mód sze rek, adat -

bá zis rend sze rek, in for ma ti ka, ki egyen lí tõ szá mí tá sok,
geo fizika;
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gaz da sá gi és hu mán is me re tek: 7–9 kre dit
EU-is me re tek, an gol nyel vi kom mu ni ká ció, mér nö ki

eti ka, dön tés tá mo ga tó mód sze rek.

8.2. A szak és a szak irány szak mai törzs anya gá nak kö -
te le zõ is me ret kö rei: 18–23 kre dit

tér be li adat gyûj tés, tér in for ma ti ka, to váb bá a szak irány -
nak meg fele lõen GNSS el mé le te és al kal ma zá sa, de for má -
ció mé ré sek és -ana lí zis, to po grá fia, tér in for ma ti kai rend -
sze rek, in tel li gens köz le ke dé si rend sze rek és jármûnavi -
gáció.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó
 ismeretkörei: 38–42 kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
föld mé rõ mér nö ki, tér in for ma ti kai, to váb bá a szak ma és

a Mér nö ki Ka ma ra igé nye i nek, va la mint a szak in dí tást
kérõ in téz mé nyek ha gyo má nya i nak meg fe le lõ to váb bi
szak irá nyok hoz tar to zó spe ci á lis szak mai is me re tek;

dip lo ma mun ka: 20 kre dit.

9. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

A dip lo ma fel adat hoz kap cso ló dó an az in téz mé nyi tan -
terv ha tá roz za meg.

10. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert
leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga le té te le vagy az -
zal egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél
szük sé ges bár mely olyan élõ ide gen nyelv bõl, ame lyen az
adott szak má nak tu do má nyos szak iro dal ma van, az zal a
meg kö tés sel, hogy an gol ból leg alább alap fo kú ál la mi
nyelv vizs gá val kell ren del kez ni.

11. A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te lei:

A kre dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek
– fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott – össze ve té se
alap ján a hall ga tó nak el is mer he tõ le gyen leg alább 90 kre -
dit a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök -
ben:

– ter mé szet tu do má nyos is me re tek (30 kre dit): ma te ma -
ti ka, me cha ni ka, fi zi ka, geo fi zi ka;

– gaz da sá gi és hu mán is me re tek (10 kre dit): mik ro- és
mak ro öko nó mia, me nedzs ment és vál lal ko zás-gaz da ság -
tan, üz le ti jog, te le pü lés- és ré gió fej lesz tés, köz igaz ga tás -
tan, in gat lan-nyil ván tar tás;

– épí tõ mér nö ki törzs anyag (20 kre dit): mér nö ki in for -
ma ti ka, ge o ló gia, épí tõ anya gok, ta laj me cha ni ka, föld mû -
vek, ala po zás, mé re te zés alap jai, acél szer ke ze tek, vas be -
ton szer ke ze tek, ma gas épí tés tan, fa-, fa la zott és kõ szer ke -
ze tek, utak, vas úti pá lyák, kör nye zet mér nö ki ala pok, köz -
mû vek, hid ra u li ka, hid ro ló gia, víz épí tés, víz gaz dál ko dás,
ge o dé zia, ge o dé zia mé rõ gya kor lat, tér in for ma ti ka;

– geo in for ma ti ka-épí tõ mér nö ki spe ci a li zá ció (30 kre -
dit): geo in for ma ti ka, ve tü let tan, ge o dé zi ai alap há ló za tok,

fel sõ ge o dé zia, glo bá lis hely meg ha tá ro zás, mér nök ge o dé -
zia, ki egyen lí tõ szá mí tá sok, fo tog ram met ria, táv ér zé ke lés
 topográfia, kar tog rá fia, épí tés irá nyí tás, moz gás vizs gá la -
tok, mér nö ki lé te sít mé nyek ge o dé zi á ja, tér in for ma ti kai
elem zé sek, tér in for ma ti kai adat rend sze rek.

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a fel so -
rolt is me ret kö rök ben leg alább 60 kre dit tel ren del kez zen a
hall ga tó. A hi ány zó kre di te ket a mes ter fo ko zat meg szer zé -
sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san, a fel vé tel tõl szá mí -
tott két fél éven be lül, a fel sõ ok ta tá si in téz mény ta nul má -
nyi és vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint meg
kell sze rez ni.

22. GYÓGYSZERVEGYÉSZ-MÉRNÖKI
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: gyógy szer ve -
gyész-mér nö ki

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les gyógy szer ve gyész-mér nök
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: En gi ne er 

in Phar ma ce u ti cal In dust ry

3. Kép zé si te rü let: mû sza ki

4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott sza kok:

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe: a ve gyész mér nö ki alap kép zé si szak, a bio mér nö ki
alap kép zé si szak, a kör nye zet mér nö ki alap kép zé si szak, a
ké mia alap kép zé si szak.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alapkép -
zési sza kok: az anyag mér nö ki, az ag rár mér nö ki, a me zõ -
gaz da sá gi és élel mi szer ipa ri mér nö ki, a bi o ló gia, a kör nye -
zet tan.

4.3. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe: to váb bá azok az alap- vagy mes -
ter fo ko za tot adó sza kok, il let ve a fel sõ ok ta tás ról  szóló
1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai vagy egye te -
mi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre dit meg ál la -
pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve té se alap ján
a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott sá ga el fo gad.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 4 fél év

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 120 kre dit
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6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 30–45 kre dit

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 20–30 kre dit

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz, il let ve szak -
irány hoz ren del he tõ kre di tek szá ma a dip lo ma mun ká val
együtt: 46–60 kre dit

6.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 6 kre dit

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 30 kre dit

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 30%

7. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja a szak te rü let, a gaz da ság és a mun ka erõ -
pi ac igé nye i nek meg fele lõen olyan mér nö kök kép zé se,
akik a meg szer zett ma gas szin tû ter mé szet tu do má nyi,
 mûszaki és in for ma ti kai, va la mint gaz da sá gi, hu mán és
nyel vi is me re te ik, to váb bá az ezek hez kap cso ló dó kész sé -
ge ik ré vén – a bio ak tív anya gok disz cip lí ná ján be -
lül – gyógy szer-, nö vény vé dõ szer- és fi nom ké mi ai ipa ri
te rü le ten ku ta tá si-fej lesz té si, ter ve zõi és ma gas szin tû
szak mai me ne dzse ri fel ada tok el lá tá sá ra al kal ma sak. A
kép zés ben részt ve võk ké pes sé vál hat nak a dok to ri kép zés -
ben való rész vé tel re.

a) A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– a gyógys zer ve gyész-mér nök ség szer te ága zó te rü le té -

hez kap cso ló dó ma te ma ti kai, fi zi kai és – el sõ sor -
ban –  kémiai, va la mint bi o ló gi ai is me re tek,

– a szak má hoz kö tött el mé le ti és gya kor la ti, va la mint
mér nö ki is me re tek,

– meg fe le lõ szin tû ma nu á lis (pre pa ra tív és mû sze res)
kész ség – ezek la bo ra tó ri u mi és üze mi szin tû al kal ma zá sa,

– a ké mi ai prob lé ma meg ol dást le he tõ vé tévõ is me re -
tek,

– gaz da ság tu do má nyi és tár sa da lom tu do má nyi is me re -
tek,

– al kal ma zói szin tû is me re tek a szá mí tó gé pes mun ká -
ban,

– kör nye zet vé del mi és mi nõ ség ügyi is me re tek;
b) a mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a gyógy szer-, nö vény vé dõ szer-, va la mint finom -

kémiai ipar hoz kap cso ló dó tör vényszerûségek, össze füg -
gé sek meg ér té sé re, a meg szer zett tu dás al kal ma zá sá ra és
gya kor la ti hasz no sí tá sá ra,

– gyógy szer- és nö vény vé dõ szer ha tó anya gok, va la -
mint fi nom ke mi ká li ák ku ta tá sá ban, fej lesz té sé ben, gyár tá -
sá ban és mi nõ ség el len õr zé sé ben, to váb bá össze tett ké mi ai
tech no ló gi ai rend sze rek ter ve zé sé ben és ki vi te le zé sé ben
való al ko tó köz re mû kö dés re, ana li ti kai mód sze rek ma gas
szin tû al kal ma zá sá ra, va la mint ön ál ló mér nö ki fel ada tok
el lá tá sá ra,

– bi o ló gi a i lag ak tív mo le ku lák ter ve zé sé re,
– anyag tu do má nyi is me re tek re épü lõ gyógy szer- és

 növényvédõszer-készítmény ter ve zés re és gyógy szer tech -
no ló gia ki dol go zá sá ra, il let ve kü lön fé le gyógy szer for mák
gyár tá sá val, mi nõ ség el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada tok
el lá tá sá ra,

– a fel me rü lõ prob lé mák meg ér té sé re és meg ol dá sá ra,
– helyt ál ló vé le mény meg fo gal ma zá sá ra, dön tés ho zás -

ra, kö vet kez te té sek le vo ná sá ra,
– ere de ti öt le tek fel ve té sé re,
– ön ál ló irá nyí tói fel ada tok el lá tá sá ra,
– in teg rált is me re tek al kal ma zá sá ra a gyógys zer ve -

gyész-mér nök ség te rü le tén;
c) szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé lyes

adott sá gok és kész sé gek:
– kre a ti vi tás, ru gal mas ság,
– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó kész ség,
– in tu í ció és mód sze res ség,
– ta nu lá si kész ség és jó me mó ria,
– szé les körû mû velt ség,
– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,
– kör nye zet tel szem be ni ér zé keny ség,
– el kö te le zett ség és igény a mi nõ sé gi mun ká ra,
– a szak mai to vább kép zés hez szük sé ges po zi tív hoz zá -

ál lás,
– kez de mé nye zés, sze mé lyes fe le lõs ség vál la lás és gya -

kor lás, dön tés ho za tal,
– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, a cso port mun ká -

ban való rész vé tel re, kel lõ gya kor lat után ve ze tõi fel ada -
tok el lá tá sá ra.

8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges ala po zó ismeret -
körök:

ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek: 20–30 kre dit
ma te ma ti ka, fi zi ka, ké mia (szak ma spe ci fi kus alap tár -

gyak pl. szá mí tá sos és szer ves ké mia), bi o ló gia, bio ké mia;
gaz da sá gi és hu mán is me re tek: 10–15 kre dit
mik ro öko nó mia, ve ze té si és me nedzs ment is me re tek,

mi nõ ség biz to sí tá si és sza ba dal mi is me re tek, er go nó mia,
kom mu ni ká ció el mé let, ké mi ai tu do mány tör té net, kör nye -
zet vé de lem.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
20–30 kre dit

fi zi kai ké mia, anyag szer ke zet tan, ana li ti ka, al kal ma zott 
szer ves ké mia (pl. bio ak tív anya gok, bio transz for má ci ók),
vegy ipa ri tech no ló gi ák, vegy ipa ri mû ve let tan és ter ve zé si
szak te rü le tek.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó
 ismeretkörei: 46–60 kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
gyógy szer ipa ri tech no ló gia, nö vény vé dõ sze rek, molekula -

tervezés, gyógy szer ké mia, bio ak tív anya gok szin té zi se, ké szít -
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mé nyek tech no ló gi á ja, va la mint vá laszt ha tó tár gyak a szin -
tetikus, a for má lá si vagy ana li ti kai irá nyult ság nak meg fele -
lõen;

dip lo ma mun ka: 30 kre dit.

9. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

A szak mai gya kor lat idõ tar ta ma leg alább 4 hét, ame lyet
a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter ve ha tá roz meg.

10. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert
leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga le té te le vagy az -
zal egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél
szük sé ges bár mely olyan élõ ide gen nyelv bõl, ame lyen az
adott szak má nak tu do má nyos szak iro dal ma van.

11. A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te lei:

A hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá sa alap já ul szol gá ló
is me re tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro -
zott – össze ve té se alap ján el is mer he tõ le gyen leg alább
70 kre dit a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret -
kö rök ben:

– ter mé szet tu do má nyos is me re tek (30 kre dit): ma te ma -
ti ka, fi zi ka, ké mia (szer ves ké mia), bio ké mia – eb bõl ké -
mia leg alább 10 kre dit;

– gaz da sá gi és hu mán is me re tek (10 kre dit): mik ro- és
mak ro öko nó mia, me nedzs ment és vál lal ko zás gaz da ság -
tan, üz le ti jog;

– szak mai is me re tek (30 kre dit): fi zi kai ké mia al kal ma -
zá sai, anyag tu do mány, mé rés és irá nyí tás tech ni ka, vegy -
ipa ri gép tan és mû ve let tan, ké mi ai tech no ló gia.

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a fel so -
rolt is me ret kö rök ben leg alább 40 kre dit tel ren del kez zen a
hall ga tó. A hi ány zó kre di te ket a mes ter fo ko zat meg szer zé -
sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san, a fel vé tel tõl szá mí -
tott két fél éven be lül, a fel sõ ok ta tá si in téz mény ta nul má -
nyi és vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint meg
kell sze rez ni.

23. INFRASTRUKTÚRA-ÉPÍTÕMÉRNÖKI
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: inf ra struk tú ra-
épí tõ mér nö ki

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les inf ra struk tú ra-épí tõ mér -
nök

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Infra -
structural En gi ne er

3. Kép zé si te rü let: mû sza ki

4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott sza kok:

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe: az épí tõ mér nö ki alap kép zé si szak.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé -
si szak: az épí tész mér nö ki.

4.3. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe: to váb bá azok az alap- vagy mes -
ter fo ko za tot adó sza kok, il let ve a fel sõ ok ta tás ról  szóló
1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai vagy egye te -
mi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre dit meg ál la -
pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve té se alap ján
a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott sá ga el fo gad.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 3 fél év.

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 90 kre dit

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 22–29 kre dit

6.2. A szak és a szak irány szak mai törzs anya gá hoz ren -
del he tõ kre di tek szá ma: 18–23 kre dit

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz, il let ve szak -
irány hoz ren del he tõ kre di tek szá ma a dip lo ma mun ká val
együtt: 38–42 kre dit

6.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
mi ni má lis kre di tér ték: 5 kre dit

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 20 kre dit

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 30%

7. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja a nem zet kö zi mun ka erõ pi a con is ver -
seny ké pes inf ra struk tú ra-épí tõ mér nö kök ki bo csá tá sa, akik 
az alap kép zés ben le írt cé lo kon túl – bi zo nyos gya kor lat
után – ké pe sek az épí tõ mér nö ki lé te sít mé nyek kel kap cso -
la tos inf ra struk tú ra-épí tõ mér nö ki szak te rü le ten mû sza ki
fej lesz té si, ku ta tá si, irá nyí tá si, pro jekt me ne dzse ri fel ada -
tok ön ál ló el lá tá sá ra, to váb bá bo nyo lult és spe ci á lis mér -
nö ki lé te sít mé nyek ter ve zé sé re és szak ér té sé re. A mes ter -
fo ko zat meg szer zé se fel jo go sít a dok to ri kép zés ben való
rész vé tel re.
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a) A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– alap ve tõ in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós, ve ze té si,

mér nök eti kai, va la mint eu ró pai uni ós is me re tek az épí tõ -
mér nö ki szak ma tel jes te rü le tén,

– fel ké szí tés az épí té si, fenn tar tá si és üze mel te té si, vál -
lal ko zá si és szak ha tó sá gi fel ada tok ko or di ná lá sá ra, ve ze tõi
fel ada tok el lá tá sá ra az épí tõ mér nö ki szak ma tel jes te rü le tén,
kü lö nös te kin tet tel az inf ra struk tú ra-épí té si fel ada tok ra,

– al kal ma zói szin tû is me re tek a szá mí tó gé pes kom mu -
ni ká ci ó ban és elem zés ben,

– a kör nye zet vé de lem, a mi nõ ség ügy, a fo gyasz tó vé de -
lem, a ter mék fe le lõs ség, a mun ka he lyi egész ség és biz ton -
ság, a mû sza ki és gaz da sá gi jogi sza bá lyo zás, va la mint a
mér nök eti ka alap ve tõ is me re tei,

– a ku ta tás hoz vagy tu do má nyos mun ká hoz szük sé ges,
szé les kör ben al kal maz ha tó prob lé ma meg ol dó tech ni kák
is me re te,

– a glo bá lis tár sa dal mi és gaz da sá gi fo lya ma tok is me -
re te;

b) a mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– szak mai, kör nye ze ti, tár sa dal mi és eti kai szem pon to kat

egy aránt mér le ge lõ, ön ál ló irá nyí tói fel ada tok ellátá sára,
– a meg szer zett tu dás al kal ma zá sá ra és gya kor la ti hasz -

no sí tá sá ra, a prob lé ma meg ol dó tech ni kák fel hasz ná lá sá ra,
– a tu do mány ág szak mai is me re te i nek, fel me rü lõ új

prob lé má i nak, új je len sé ge i nek fel dol go zá sá ra,
– a le he tõ sé gek sze rint helyt ál ló bí rá lat vagy vé le mény

meg fo gal ma zá sá ra, dön tés ho zás ra, kö vet kez te té sek le vo -
ná sá ra,

– a meg ol dan dó prob lé mák meg ér té sé re és megoldá -
sára, ere de ti öt le tek fel ve té sé re,

– ön mû ve lés re, ön fej lesz tés re, a sa ját tu dás ma ga sabb
szint re eme lé sé re, az inf ra struk tú ra-épí tés té ma kö ré ben
 további szak is me re tek el sa já tí tá sá ra,

– épí té si, fenn tar tá si és üze mel te té si, vál lal ko zá si és
szak ha tó sá gi fel ada tok ko or di ná lá sá ra, ve ze tés re az inf ra -
struk tú ra-épí tõ mér nö ki te rü le ten,

– mû sza ki, gaz da sá gi komp lex fo lya ma tok ban való
rész vé tel re az inf ra struk tú ra-épí tõ mér nö ki ku ta tás-fej lesz -
tés in teg rá lá sá val, a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer be tör té nõ
be kap cso ló dás sal,

– an gol nyel vû inf ra struk tú ra-épí tõ mér nö ki do ku men -
tá ció meg ér té sé re,

– a szak irány nak meg fele lõen a komp lex köz úti és vas -
úti köz le ke dé si rend sze rek hez (re gi o ná lis és or szá gos köz -
le ke dé si há ló za tok, kor sze rû út- és vas úti pá lya szer ke ze -
tek, in tel li gens köz le ke dé si rend sze rek), a vá ro si köz le ke -
dé si és vízi köz mû rend sze rek hez (köz le ke dé si há ló za tok,
for ga lom tech ni ka, víz- és szenny víz tisz tí tás, köz mû há ló -
za tok, te le pü lé si csa pa dék víz-gaz dál ko dás, kom mu ná lis
mér nö ki fel ada tok), va la mint a víz mér nö ki te vé keny ség -
hez (víz rend sze rek mo del le zé se, víz hasz no sí tás, víz kár el -
há rí tás, víz- és szenny víz tisz tí tás, víz mi nõ ség-sza bá lyo -
zás) kap cso ló dó fel ada tok meg ol dá sá ra,

– az inf ra struk tú ra-épí tõ mér nö ki ter ve zés ben való al -
ko tó, irá nyí tó köz re mû kö dés re,

– jog sza bá lyok ban, il let ve a mér nök ka ma rai sza bá -
lyok ál tal rög zí tett szak mai gya kor lat után ter ve zõi
és/vagy szak ér tõi jo go sult ság ra a szak irány nak meg fe le lõ
épí tõ mér nö ki szak te rü le ten;

c) szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé lyes
adott sá gok és kész sé gek:

– kre a ti vi tás, ru gal mas ság,
– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó kész ség,
– in tu í ció és mód sze res ség,
– ta nu lá si kész ség és jó me mó ria,
– szé les mû velt ség,
– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,
– kör nye zet tel szem be ni ér zé keny ség,
– el kö te le zett ség és igény a mi nõ sé gi mun ká ra,
– a szak mai to vább kép zés hez szük sé ges po zi tív hoz zá -

ál lás,
– kez de mé nye zés, sze mé lyes fe le lõs ség vál la lás és gya -

kor lás, dön tés ho za tal,
– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, a cso port mun ká -

ban való rész vé tel re, kel lõ gya kor lat után ve ze tõi fel ada -
tok el lá tá sá ra.

8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges ala po zó is me ret kö -
rök:

ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek: 15–20 kre dit
épí tõ mér nö ki ma te ma ti ka, nu me ri kus mód sze rek, adat -

bá zis rend sze rek, mér nök öko ló gia, hid ro mor fo ló gia, kör -
nye ze ti rend sze rek mo del le zé se;

gaz da sá gi és hu mán is me re tek: 7–9 kre dit
EU-is me re tek, an gol nyel vi kom mu ni ká ció, mér nö ki

eti ka, dön tés tá mo ga tó mód sze rek.

8.2. A szak és a szak irány szak mai törzs anya gá nak kö -
te le zõ is me ret kö rei: 18–23 kre dit

inf ra struk tú rák föld mû vei, inf ra struk tú ra szer ke ze tek,
to váb bá a szak irány nak meg fele lõen út ter ve zés, vas út ter -
ve zés, víz- és szenny víz tisz tí tá si tech no ló gi ák, for ga lom -
tech ni ka, te rü let fej lesz tés, víz rend sze rek mo del le zé se.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei: 38–42 kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
út- és vas út mér nö ki, te le pü lé si, víz- és vízi kör nye zet -

mér nö ki, to váb bá a szak ma és a Mér nö ki Ka ma ra igé nye i -
nek, va la mint a szak in dí tást kérõ in téz mé nyek ha gyo má -
nya i nak meg fe le lõ to váb bi szak irá nyok hoz tar to zó spe ci á -
lis szak mai is me re tek;

dip lo ma mun ka: 20 kre dit.

9. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

A dip lo ma fel adat hoz kap cso ló dó an az in téz mé nyi tan -
terv ha tá roz za meg.
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10. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert
leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga le té te le vagy az -
zal egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél
szük sé ges bár mely olyan élõ ide gen nyelv bõl, ame lyen az
adott szak má nak tu do má nyos szak iro dal ma van, az zal a
meg kö tés sel, hogy an gol ból leg alább alap fo kú ál la mi
nyelv vizs gá val kell ren del kez ni.

11. A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te lei:

A hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol -
gá ló is me re tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro -
zott – össze ve té se alap ján el is mer he tõ le gyen leg alább
110 kre dit a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret -
kö rök ben:

– ter mé szet tu do má nyos is me re tek (30 kre dit): ma te ma -
ti ka, sta ti ka, szi lárd ság tan, di na mi ka;

– gaz da sá gi és hu mán is me re tek: (10 kre dit): mik ro- és
mak ro öko nó mia, me nedzs ment és vál lal ko zás-gaz da ság -
tan, üz le ti jog, te le pü lés- és ré gió fej lesz tés, köz igaz ga tás -
tan, in gat lan-nyil ván tar tás;

– épí tõ mér nö ki törzs anyag (55 kre dit): mér nö ki in for -
ma ti ka, ge o ló gia, épí tõ anya gok, ta laj me cha ni ka, föld mû -
vek, ala po zás, mé re te zés alap jai, acél szer ke ze tek, vas be -
ton szer ke ze tek, ma gas épí tés tan, fa- fa la zott és kõ szer ke -
ze tek, utak, vas úti pá lyák, kör nye zet mér nö ki ala pok, köz -
mû vek, hid ra u li ka, hid ro ló gia, víz épí tés, víz gaz dál ko dás,
ge o dé zia, ge o dé zia mé rõ gya kor lat, tér in for ma ti ka;

– inf ra struk tú ra-épí tõ mér nö ki spe ci a li zá ció (15 kre -
dit): inf ra struk tú ra mû tár gyak, köz le ke dé si lé te sít mé nyek
 pályaszerkezetei, for ga lom tech ni ka, köz mû rend sze rek,
víz mi nõ ség-sza bá lyo zás, kör nye zet vé de lem, víz kész -
let-gaz dál ko dás, út ter ve zés, vas út ter ve zés, víz kár el há rí -
tás, víz hasz no sí tás, te le pü lé si köz le ke dés, köz mû há ló za -
tok, víz- és szenny víz tisz tí tás, kör nye zet tech ni ka, kör nye -
ze ti kár el há rí tás, kör nye ze ti ha tás vizs gá la tok.

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a fel so -
rolt is me ret kö rök ben leg alább 80 kre dit tel ren del kez zen a
hall ga tó. A hi ány zó kre di te ket a mes ter fo ko zat meg szer zé -
sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san, a fel vé tel tõl szá mí -
tott két fél éven be lül, a fel sõ ok ta tá si in téz mény ta nul má -
nyi és vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint meg
kell sze rez ni.

24. JÁRMÛMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: jár mû mér nö ki

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les jár mû mér nök

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Ve hic le
En gi ne er

3. Kép zé si te rü let: mû sza ki

4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott sza kok:

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe a köz le ke dés mér nö ki alap kép zé si szak.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alapkép -
zési sza kok: a gé pész mér nö ki, a me chat ro ni kai mér nö ki, a
had- és biz ton ság tech ni kai mér nö ki, a mér nök informa -
tikus, a me zõ gaz da sá gi és élel mi szer ipa ri gé pész mér nö ki.

4.3. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe: to váb bá azok az alap- vagy mes -
ter fo ko za tot adó sza kok, il let ve a fel sõ ok ta tás ról  szóló
1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai vagy egye te -
mi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre dit meg ál la -
pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve té se alap ján
a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott sá ga el fo gad.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 4 fél év

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 120 kre dit

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 30–45 kre dit

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 15–30 kre dit

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma a dip lo ma mun ká val együtt: 50–60 kre dit

6.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 6 kre dit

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 30 kre dit

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 30%

7. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan ok le ve les mér nö kök kép zé se, akik
a jár mû vek és mo bil gé pek szak te rü let hez kap cso ló dó ma -
gas szin tû ter mé szet tu do má nyos, spe ci fi kus jár mû gé pé -
sze ti mû sza ki, in for ma ti kai és gaz da sá gi/me nedzs ment is -
me re te ik bir to ká ban al kal ma sak a vas úti, a köz úti, me zõ -
gaz da sá gi, a vízi és a légi jár mû vek, az épí tõ, és anyag -
moz ga tó gé pek fej lesz té sé re, ter ve zé sé re, gyár tá sá ra, a
ben nük vég be me nõ fo lya ma tok ku ta tá sá ra, va la mint ezen
jár mû vek és gé pek, to váb bá a be lõ lük al ko tott szál lí tó
rend sze rek és gép rend sze rek biz ton sá gos, a kör nye zet vé -
de lem és az ener gia gaz dál ko dás kö ve tel mé nye it figye -
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lembe vevõ üzem ben tar tá sá ra, fenn tar tá sá ra, di ag nosz ti -
zá lá sá ra, kar ban tar tá sá ra és ja ví tá sá ra. A mes ter fo ko zat
meg szer zé se fel jo go sít a dok to ri kép zés ben való rész -
vételre.

a) A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– a szak má hoz kö tött el mé le ti és gya kor la ti is me re tek,

bi zo nyos szin tû ma nu a li tás, mé ré si kész ség – ezek la bo ra -
tó ri u mi szin tû is me re te,

– a ta nul má nyi te rü le ten az is me re tek rend sze re zett
meg ér té se és el sa já tí tá sa,

– ve ze tõi is me re tek,
– biz tos al kal ma zói szin tû is me re tek a szá mí tó gé pes

kom mu ni ká ci ó ban és elem zés ben,
– a kör nye zet vé de lem, a mi nõ ség ügy, a fo gyasz tó vé de -

lem, a ter mék fe le lõs ség, a mun ka he lyi egész ség és biz ton -
ság, a mû sza ki és gaz da sá gi jogi sza bá lyo zás, va la mint a
mér nök eti ka alap ve tõ is me re tei,

– a ku ta tás hoz vagy tu do má nyos mun ká hoz szük sé ges,
szé les kör ben al kal maz ha tó prob lé ma meg ol dó tech ni kák
is me re te,

– a glo bá lis tár sa dal mi és gaz da sá gi fo lya ma tok is me -
re te;

b) a mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a jár mû vek és mo bil gé pek té ma kö ré be tar to zó ku ta -

tá si-fej lesz té si fel ada tok meg ol dá sá ban való al ko tó rész -
vé tel re,

– a meg szer zett tu dás al kal ma zá sá ra és gya kor la ti hasz -
no sí tá sá ra, a prob lé ma meg ol dó tech ni kák fel hasz ná lá sá ra,

– a tu do mány ág ban meg szer zett szak mai ta pasz ta lat is -
me re ti ha tá ra i ról szár ma zó in for má ci ók, fel me rü lõ új
prob lé mák, új je len sé gek fel dol go zá sá ra,

– a le he tõ sé gek sze rint helyt ál ló bí rá lat vagy vé le mény
meg fo gal ma zá sá ra, dön tés ho zás ra, kö vet kez te té sek le vo -
ná sá ra,

– a meg ol dan dó prob lé mák meg ér té sé re és meg ol dá sá -
ra, ere de ti öt le tek fel ve té sé re,

– szak ma i lag ma gas szin ten ön ál ló an meg ter vez ni és
vég re haj ta ni fel ada to kat,

– ön mû ve lés re, ön fej lesz tés re a sa ját tu dás ma ga sabb
szint re eme lé sé re,

– a mû sza ki – gaz da sá gi – hu mán erõ for rá sok ke ze lé sé -
nek komp lex szem lé le té re,

– rend szer szem lé le tû, fo lya mat ori en tált gon dol ko dás -
mód alap ján komp lex rend sze rek glo bá lis ter ve zé sé re,

– in teg rált is me re tek al kal ma zá sá ra a köz le ke dés, a
mo bil gé pek, a fo lya mat el mé let, az ipa ri ter me lé si fo lya -
ma tok, az elekt ro ni ka és in for ma ti ka szak te rü le te i rõl,

– a köz le ke dé si/szál lí tá si fo lya mat ban részt ve võ jár -
mû vek kel és mo bil gé pek kel kap cso la tos rend szer szem lé -
le tû, fo lya mat elem zõ gon dol ko dás mód ra,

– a vá lasz tott szak irány tól füg gõ en ál la pot fel mé ré sek
el vég zé sé re, ezek alap ján ér té ke lés és ja vas lat ki dol go zá -
sá ra, komp lex jár mû tech ni kai rend sze rek fej lesz té sé re,
fel sõ szin tû ter ve zé sé re, szer ve zé sé re és irá nyí tá sá ra;

c) szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé lyes
adott sá gok és kész sé gek:

– kre a ti vi tás, ru gal mas ság,
– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó kész ség,
– in tu í ció és mód sze res ség,
– ta nu lá si kész ség és jó me mó ria,
– szé les mû velt ség,
– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,
– kör nye zet tel szem be ni ér zé keny ség,
– el kö te le zett ség és igény a mi nõ sé gi mun ká ra,
– a szak mai to vább kép zés hez szük sé ges po zi tív hoz zá -

ál lás,
– kez de mé nye zés, sze mé lyes fe le lõs ség vál la lás és gya -

kor lás, dön tés ho za tal,
– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, a cso port mun ká -

ban való rész vé tel re, kel lõ gya kor lat után ve ze tõi fel ada -
tok el lá tá sá ra.

8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges ala po zó ismeret -
körök:

ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek: 20–30 kre dit
al kal ma zott ma te ma ti ka, anyag tu do má nyok, irá nyí tás -

el mé let, tér in for ma ti ka, me cha ni ka, rend szer tech ni ka,
elekt ro ni ka, me chat ro ni ka, egyéb tan tár gyak in téz mé nyi
ha tás kör ben;

gaz da sá gi és hu mán is me re tek: 10–15 kre dit
pro jekt-, kör nye zet- és mi nõ ség me nedzs ment, ve ze tés- és

szer ve zés el mé let, dön tés elõ ké szí tõ mód sze rek, er go nó mia,
mun ka vé de lem, egyéb tan tár gyak in téz mé nyi ha tás kör ben.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
15–30 kre dit

jár mû vek hõ- és áram lás tech ni ká ja, jármûrendszer-
 dinamikai szi mu lá ci ós és op ti má lá si mód sze rek, jár mû- és
mo bil gép konst ruk ció el mé let, jár mû vek és mo bil gé pek
gyár tá sa, ja ví tá sa, elõ kép zett ség tõl füg gõ en, kö te le zõ en
vá lasz tan dó, szak mai tan tár gyak, egyéb, in téz mé nyi ha tás -
kö rû szak mai törzs anyag.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei: 50–60 kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
min den olyan anyag-, esz köz-, ké szü lék-, be ren de zés-,

rend szer-, in for ma ti kai, au to ma ti zá lá si, tech no ló gi ai, ter ve -
zé si és köz le ke dés biz ton sá gi is me ret, amely a jár mû mér nö ki 
szak ma kép zés ben rep re zen tált szak te rü le tei  valame -
lyikének mû ve lé sé hez szük sé ges, va la mint a szak in dí tást
kérõ in téz mé nyek ha gyo má nya i nak meg fe le lõ  további szak -
irá nyok hoz tar to zó spe ci á lis szak mai is me re tek;

dip lo ma mun ka: 30 kre dit.

9. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat követel -
ményei:

A szak mai gya kor lat idõ tar ta ma leg alább 4 hét, ame lyet
a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter ve ha tá roz meg.
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10. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert
leg alább kö zép fo kú C-tí pu sú nyelv vizs ga le té te le vagy az -
zal egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél
szük sé ges bár mely olyan élõ ide gen nyelv bõl, ame lyen az
adott szak má nak tu do má nyos szak iro dal ma van.

11. A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te lei:

A hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol -
gá ló is me re tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro -
zott – össze ve té se alap ján el is mer he tõ le gyen leg alább
70 kre dit a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret -
kö rök ben:

– ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek (20 kre dit): ma -
te ma ti ka, fi zi ka, ké mia, me cha ni ka, anyag is me ret, hõ- és
áram lás tan, elekt ro tech ni ka;

– gaz da sá gi és hu mán is me re tek (10 kre dit): köz gaz da -
ság tan, vál la lat-gaz da ság tan, kör nye zet vé de lem, mi nõ ség -
biz to sí tás, mun ka vé de lem, tár sa da lom tu do mány;

– szak mai is me re tek (25 kre dit): ál ta lá nos gép tan, köz le -
ke dé si rend sze rek, jár mû rend sze rek, lo gisz ti kai rend sze rek,
üze mi szál lí tá si rend sze rek, szá mí tás tech ni ka, mû sza ki áb rá -
zo lás, szer ke ze ti anya gok és meg mun ká lá sok,  jármû- és haj -
tás ele mek, irá nyí tás tech ni ka, köz le ke dé si tech no ló gia, jár -
mû di na mi ka és haj tás tech ni ka, közleke dési au to ma ti ka, jár -
mû gyár tás és fenn tar tás, köz le ke dés-gaz da ság tan;

– szak irány is me re tek (15 kre dit): jár mû vek hõ- és
áram lás tech ni kai be ren de zé sei, jár mû ter ve zés és vizs gá lat
alap jai.

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a fel so -
rolt is me ret kö rök ben leg alább 40 kre dit tel ren del kez zen a
hall ga tó. A hi ány zó kre di te ket a mes ter fo ko zat meg szer zé -
sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san, a fel vé tel tõl szá mí -
tott két fél éven be lül, a fel sõ ok ta tá si in téz mény ta nul má -
nyi és vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint meg
kell sze rez ni.

25. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: köz le ke dés mér -
nö ki

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les köz le ke dés mér nök

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Trans -
por ta ti on En gi ne er

3. Kép zé si te rü let: mû sza ki

4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott sza kok:

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe a köz le ke dés mér nö ki alap kép zé si szak.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: a gé pész mér nö ki, a me chat ro ni kai mér nö ki, a
had- és biz ton ság tech ni kai mér nö ki, a mér nök in for ma ti -
kus, az épí tõ mér nö ki, a könnyû ipa ri mér nö ki.

4.3. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe: to váb bá azok az alap- vagy mes -
ter fo ko za tot adó sza kok, il let ve a fel sõ ok ta tás ról  szóló
1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai vagy egye te -
mi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre dit meg ál la -
pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve té se alap ján
a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott sá ga el fo gad.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 4 fél év

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 120 kre dit

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 30–45 kre dit

6.2. A szak mai törzs anya gá hoz ren del he tõ kre di tek
szá ma: 15–30 kre dit

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma a dip lo ma mun ká val együtt: 50–60 kre dit

6.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 6 kre dit

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 30 kre dit

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 30%

7. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan mér nö kök kép zé se, akik ké pe sek a
köz le ke dé si és szál lí tá si fo lya ma tok és rend sze rek gaz da -
sá gos, rend szer szem lé le tû, a köz le ke dés biz ton ság, a kör -
nye zet vé de lem, az erõ for rás-gaz dál ko dás és a nem zet kö zi
ten den ci ák kö ve tel mé nye it figye lembe vevõ elem zé sé re,
ter ve zé sé re, szer ve zé sé re, irá nyí tá sá ra. Al kal ma sak a kap -
cso ló dó igaz ga tá si és ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sá ra, va la -
mint a köz le ke dé si és szál lí tá si rend sze rek ele me it ké pe zõ, 
azt ki szol gá ló jár mû vek, be ren de zé sek meg vá lasz tá sá ra és 
mû köd te té sé re, be le ért ve az inf ra struk tú ra, az irá nyí tá si és
in for ma ti kai rend szer ele me it is. A mes ter fo ko zat meg -
szer zé se fel jo go sít a dok to ri kép zés ben való rész vé tel re.

a) A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– a szak má hoz kö tött el mé le ti és gya kor la ti is me re tek,

bi zo nyos szin tû ma nu a li tás, mé ré si kész ség – ezek la bo ra -
tó ri u mi szin tû is me re te,
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– a ta nul má nyi te rü le ten az is me re tek rend sze re zett
meg ér té se és el sa já tí tá sa,

– ve ze tõi is me re tek,
– biz tos al kal ma zói szin tû is me re tek a szá mí tó gé pes

kom mu ni ká ci ó ban és elem zés ben,
– a kör nye zet vé de lem, a mi nõ ség ügy, a fo gyasz tó vé de -

lem, a ter mék fe le lõs ség, a mun ka he lyi egész ség és biz ton -
ság, a mû sza ki és gaz da sá gi jogi sza bá lyo zás, va la mint a
mér nök eti ka alap ve tõ is me re tei,

– a ku ta tás hoz vagy tu do má nyos mun ká hoz szük sé ges,
szé les kör ben al kal maz ha tó prob lé ma meg ol dó tech ni kák
is me re te,

– a glo bá lis tár sa dal mi és gaz da sá gi fo lya ma tok is me -
re te;

b) a mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a köz le ke dés és a szál lí tás té ma kö ré be tar to zó kuta -

tási-fejlesztési fel ada tok meg ol dá sá ban való al ko tó rész -
vé tel re,

– a meg szer zett tu dás al kal ma zá sá ra és gya kor la ti hasz -
no sí tá sá ra, a prob lé ma meg ol dó tech ni kák fel hasz ná lá sá ra,

– a tu do mány ág ban meg szer zett szak mai ta pasz ta lat
 ismereti ha tá ra i ról szár ma zó in for má ci ók, fel me rü lõ új
prob lé mák, új je len sé gek fel dol go zá sá ra,

– a le he tõ sé gek sze rint helyt ál ló bí rá lat vagy vé le mény
meg fo gal ma zá sá ra, dön tés ho zás ra, kö vet kez te té sek le vo -
ná sá ra,

– a meg ol dan dó prob lé mák meg ér té sé re és megoldá -
sára, ere de ti öt le tek fel ve té sé re,

– szak ma i lag ma gas szin ten ön ál ló an meg ter vez ni és
vég re haj ta ni fel ada to kat,

– ön mû ve lés re, ön fej lesz tés re a sa ját tu dás ma ga sabb
szint re eme lé sé re,

– a mû sza ki – gaz da sá gi – hu mán erõ for rá sok ke ze lé sé -
nek komp lex szem lé le té re,

– rend szer szem lé le tû, fo lya mat ori en tált gon dol ko dás -
mód alap ján komp lex rend sze rek glo bá lis ter ve zé sé re,

– in teg rált is me re tek al kal ma zá sá ra a köz le ke dés, a
mo bil gé pek, a fo lya mat el mé let, az ipa ri ter me lé si fo lya -
ma tok, az elekt ro ni ka és in for ma ti ka szak te rü le te i rõl,

– a köz le ke dé si rend sze rek és az azo kat al ko tó fo lya -
ma tok össze füg gé se i nek, ha tás me cha niz mu sa i nak fel is -
me ré sé re, ezek rend szer szem lé le tû ér té ke lé sé re, kezelé -
sére,

– a köz le ke dés ter ve zé sé ben, szer ve zé sé ben és mû köd -
te té sé ben hasz ná la tos el já rá sok, mo del lek, in for má ci ós
tech no ló gi ák al kal ma zá sá ra,

– a vá lasz tott szak irány tól füg gõ en ál la pot fel mé ré sek
el vég zé sé re, ezek alap ján ér té ke lés és ja vas lat ki dol go zá -
sá ra, komp lex köz le ke dé si, szál lí tá si rend sze rek fej lesz té -
sé re, fel sõ szin tû ter ve zé sé re, szer ve zé sé re és irá nyí tá sá ra;

c) szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé lyes
adott sá gok és kész sé gek:

– kre a ti vi tás, ru gal mas ság,
– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó kész ség,
– in tu í ció és mód sze res ség,
– ta nu lá si kész ség és jó me mó ria,

– szé les mû velt ség,
– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,
– kör nye zet tel szem be ni ér zé keny ség,
– el kö te le zett ség és igény a mi nõ sé gi mun ká ra,
– a szak mai to vább kép zés hez szük sé ges po zi tív hoz zá -

ál lás,
– kez de mé nye zés, sze mé lyes fe le lõs ség vál la lás és gya -

kor lás, dön tés ho za tal,
– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, a cso port mun ká -

ban való rész vé tel re, kel lõ gya kor lat után ve ze tõi fel ada -
tok el lá tá sá ra.

8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges ala po zó is me ret kö -
rök:

ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek: 20–30 kre dit
al kal ma zott ma te ma ti ka, anyag tu do má nyok, irá nyí tás -

el mé let, tér in for ma ti ka, I+K tech no ló gi ák, me cha ni ka,
elekt ro ni ka, me chat ro ni ka, egyéb tan tár gyak in téz mé nyi
ha tás kör ben;

gaz da sá gi és hu mán is me re tek: 10–15 kre dit
pro jekt-, kör nye zet- és mi nõ ség me nedzs ment, ve ze tés-

és szer ve zés el mé let, dön tés elõ ké szí tõ mód sze rek, er go nó -
mia, mun ka vé de lem, egyéb tan tár gyak in téz mé nyi ha tás -
kör ben.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
15–30 kre dit

köz le ke dé si in for ma ti ka, köz le ke dés ter ve zés-tech ni ka,
köz le ke dé si au to ma ti ka, köz le ke dés-gaz da ság tan, köz le -
ke dé si üzem tan, rend szer tech ni ka, egyéb, in téz mé nyi ha -
tás kö rû szak mai törzs anyag.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei: 50–60 kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
min den olyan anyag-, esz köz-, ké szü lék-, be ren de zés-,

rend szer-, in for ma ti kai, au to ma ti zá lá si, tech no ló gi ai, ter -
ve zé si és me nedzs ment is me ret, amely a köz le ke dés mér -
nö ki szak ma kép zés ben rep re zen tált szak te rü le tei  vala -
melyikének mû ve lé sé hez szük sé ges, va la mint a szak in dí -
tást kérõ in téz mé nyek ha gyo má nya i nak meg fe le lõ  további 
szak irá nyok hoz tar to zó spe ci á lis szak mai is me re tek.
A szak irá nyok ki ala kí tá sa a köz le ke dés mér nö ki fel ada tok -
ban meg je le nõ te vé keny ség tí pu sok (pl. ter ve zés, üze mel -
te tés stb.) vagy köz le ke dé si alá ga za tok (pl. vas út, lé gi köz -
le ke dés stb.) sze rint tör tén het;

dip lo ma mun ka: 30 kre dit.

9. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

A szak mai gya kor lat idõ tar ta ma leg alább 4 hét, ame lyet
a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter ve ha tá roz meg.
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10. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert
leg alább kö zép fo kú C-tí pu sú nyelv vizs ga le té te le vagy az -
zal egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél
szük sé ges bár mely olyan élõ ide gen nyelv bõl, ame lyen az
adott szak má nak tu do má nyos szak iro dal ma van.

11. A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te lei:

A hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol -
gá ló is me re tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro -
zott – össze ve té se alap ján el is mer he tõ le gyen leg alább
80 kre dit a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret -
kö rök ben:

– ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek (20 kre dit): ma -
te ma ti ka, fi zi ka, ké mia, me cha ni ka, anyag is me ret, hõ- és
áram lás tan, elekt ro tech ni ka;

– gaz da sá gi és hu mán is me re tek (10 kre dit): köz gaz da -
ság tan, vál la lat-gaz da ság tan, kör nye zet vé de lem, mi nõ ség -
biz to sí tás, mun ka vé de lem, tár sa da lom tu do mány;

– szak mai is me re tek (35 kre dit): ál ta lá nos gép tan, köz -
le ke dé si rend sze rek, jár mû rend sze rek, lo gisz ti kai rend sze -
rek, üze mi szál lí tá si rend sze rek, köz le ke dé si pá lyák, szá -
mí tás tech ni ka, mû sza ki áb rá zo lás, szer ke ze ti anya gok és
meg mun ká lá sok, jár mû- és haj tás ele mek, irá nyí tás tech ni -
ka, köz le ke dé si tech no ló gia, jár mû di na mi ka és haj tás tech -
ni ka, köz le ke dé si au to ma ti ka, jár mû gyár tás és -fenn tar tás,
köz le ke dés-gaz da ság tan;

– szak irány is me re tek (15 kre dit): köz le ke dé si infor -
má ciós rend sze rek, szál lí tás tech ni ka, köz le ke dé si hálózat -
tervezés.

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a fel so -
rolt is me ret kö rök ben leg alább 50 kre dit tel ren del kez zen a
hall ga tó. A hi ány zó kre di te ket a mes ter fo ko zat meg szer zé -
sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san, a fel vé tel tõl szá mí -
tott két fél éven be lül, a fel sõ ok ta tá si in téz mény ta nul má -
nyi és vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint meg
kell sze rez ni.

26. LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: lo gisz ti kai mér -
nö ki

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les lo gisz ti kai mér nök

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Lo gis tic
En gi ne er

3. Kép zé si te rü let: mû sza ki

4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott sza kok:

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe a köz le ke dés mér nö ki alap kép zé si szak.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: a gé pész mér nö ki, a me chat ro ni kai mér nö ki, a
had- és biz ton ság tech ni kai mér nö ki, a mér nök informa -
tikus, a me zõ gaz da sá gi és élel mi szer ipa ri gé pész mér nö ki,
a könnyû ipa ri mér nök.

4.3. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe: to váb bá azok az alap- vagy mes -
ter fo ko za tot adó sza kok, il let ve a fel sõ ok ta tás ról  szóló
1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai vagy egye te -
mi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre dit meg ál la -
pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve té se alap ján
a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott sá ga el fo gad.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 4 fél év

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 120 kre dit

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 30–45 kre dit

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 15–30 kre dit

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma a dip lo ma mun ká val együtt: 50–60 kre dit

6.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 6 kre dit

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 30 kre dit

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 30%

7. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan mér nö kök kép zé se, akik a lo gisz ti -
ka szak te rü le té hez kap cso ló dó ter mé szet tu do má nyos, spe -
ci fi kus mû sza ki, gaz da sá gi/me nedzs ment, in for ma ti kai és
ipa ri, köz le ke dé si tech no ló gi ai is me re te ik bir to ká ban al -
kal ma sak a vál la la to kon be lü li és a vál la la tok kö zöt ti
anyag áram lást, va la mint az ah hoz kap cso ló dó in for má ció -
áram lást meg va ló sí tó lo gisz ti kai (áru szál lí tá si, anyag moz -
ga tá si, rak tá ro zá si, ko mis si ó zá si, ra ko dá si, anyag el lá tá -
si/be szer zé si, áru el osz tá si, hul la dék ke ze lé si) fo lya ma tok
és rend sze rek elem zé sé re, ter ve zé sé re, szer ve zé sé re és irá -
nyí tá sá ra, va la mint a lo gisz ti kai rend sze rek ele me it
 képezõ lo gisz ti kai gé pek, esz kö zök, be ren de zé sek ter ve -
zé sé re, fej lesz té sé re és azok gyár tá sá ban, mi nõ ség el len õr -
zé sé ben való köz re mû kö dés re, üze mel te té sük irá nyí tá sá ra. 
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A mes ter fo ko zat fel jo go sít a ta nul má nyok dok to ri kép zés
ke re té ben való foly ta tá sá ra is.

a) A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– a szak má hoz kö tött el mé le ti és gya kor la ti is me re tek,

bi zo nyos szin tû ma nu a li tás, mé ré si kész ség – ezek la bo ra -
tó ri u mi szin tû is me re te,

– a ta nul má nyi te rü le ten az is me re tek rend sze re zett
meg ér té se és el sa já tí tá sa,

– ve ze tõi is me re tek,
– biz tos al kal ma zói szin tû is me re tek a szá mí tó gé pes

kom mu ni ká ci ó ban és elem zés ben,
– a kör nye zet vé de lem, a mi nõ ség ügy, a fo gyasz tó vé de -

lem, a ter mék fe le lõs ség, a mun ka he lyi egész ség és biz ton -
ság, a mû sza ki és gaz da sá gi jogi sza bá lyo zás, va la mint a
mér nök eti ka alap ve tõ is me re tei,

– a ku ta tás hoz vagy tu do má nyos mun ká hoz szük sé ges,
szé les kör ben al kal maz ha tó prob lé ma meg ol dó tech ni kák
is me re te,

– a glo bá lis tár sa dal mi és gaz da sá gi fo lya ma tok is me re te;
b) a mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a meg szer zett tu dás al kal ma zá sá ra és gya kor la ti hasz -

no sí tá sá ra, a prob lé ma meg ol dó tech ni kák fel hasz ná lá sá ra,
– a tu do mány ág ban meg szer zett szak mai ta pasz ta lat is -

me re ti ha tá ra i ról szár ma zó in for má ci ók, fel me rü lõ új
prob lé mák, új je len sé gek fel dol go zá sá ra,

– a le he tõ sé gek sze rint helyt ál ló bí rá lat vagy vé le mény
meg fo gal ma zá sá ra, dön tés ho zás ra, kö vet kez te té sek le vo -
ná sá ra,

– a meg ol dan dó prob lé mák meg ér té sé re és meg ol dá sá -
ra, ere de ti öt le tek fel ve té sé re,

– szak ma i lag ma gas szin ten ön ál ló an meg ter vez ni és
vég re haj ta ni fel ada to kat,

– ön mû ve lés re, ön fej lesz tés re a sa ját tu dás ma ga sabb
szint re eme lé sé re,

– a mû sza ki – gaz da sá gi – hu mán erõ for rá sok ke ze lé sé -
nek komp lex szem lé le té re,

– rend szer szem lé le tû, fo lya mat ori en tált gon dol ko dás -
mód alap ján komp lex rend sze rek glo bá lis ter ve zé sé re,

– in teg rált is me re tek al kal ma zá sá ra a köz le ke dés, a
mo bil gé pek, a fo lya mat el mé let, az ipa ri ter me lé si fo lya -
ma tok, az elekt ro ni ka és in for ma ti ka szak te rü le te i rõl,

– a lo gisz ti kai rend sze rek rész fo lya ma ta i nak és azok
 fizikai re a li zá lá sát vég zõ rész egy sé gek (anyag moz ga tó gé -
pek, szen zo rok, ak tu á to rok, irá nyí tó rend sze rek, adat bá zis -
rend sze rek stb.) össze kap cso lá sá ra,

– vál la la ti lo gisz ti kai ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá ra,
– a vá lasz tott szak irány tól füg gõ en ál la pot fel mé ré sek

el vég zé sé re, ezek alap ján ér té ke lés és ja vas lat ki dol go zá -
sá ra, komp lex lo gisz ti kai rend sze rek fej lesz té sé re, fel sõ
szin tû ter ve zé sé re, szer ve zé sé re és irá nyí tá sá ra,

– a lo gisz ti ka té ma kö ré be tar to zó ku ta tá si-fej lesz té si
fel ada tok meg ol dá sá ban való al ko tó rész vé tel re;

c) szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé lyes
adott sá gok és kész sé gek:

– kre a ti vi tás, ru gal mas ság,
– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó kész ség,

– in tu í ció és mód sze res ség,
– ta nu lá si kész ség és jó me mó ria,
– szé les mû velt ség,
– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,
– kör nye zet tel szem be ni ér zé keny ség,
– el kö te le zett ség és igény a mi nõ sé gi mun ká ra,
– a szak mai to vább kép zés hez szük sé ges po zi tív hoz zá -

ál lás,
– kez de mé nye zés, sze mé lyes fe le lõs ség vál la lás és gya -

kor lás, dön tés ho za tal,
– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, a cso port mun ká -

ban való rész vé tel re, kel lõ gya kor lat után ve ze tõi fel ada -
tok el lá tá sá ra.

8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges ala po zó is me ret kö -
rök:

ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek: 20–30 kre dit
al kal ma zott ma te ma ti ka, irá nyí tás el mé let, tér in for ma ti -

ka, I+K tech no ló gi ák, fo lya mat el mé let, me cha ni ka, rend -
szer tech ni ka, elekt ro ni ka, me chat ro ni ka, egyéb tan tár gyak 
in téz mé nyi ha tás kör ben;

gaz da sá gi és hu mán is me re tek: 10–15 kre dit
pro jekt-, kör nye zet- és mi nõ ség me nedzs ment, ve ze tés-

és szer ve zés el mé let, dön tés elõ ké szí tõ mód sze rek, er go nó -
mia, mun ka vé de lem, egyéb tan tár gyak in téz mé nyi ha tás -
kör ben.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
15–30 kre dit

lo gisz ti kai in for ma ti ka, szál lí tá si lo gisz ti ka, anyag moz -
ga tó és rak tá ro zá si rend sze rek ter ve zé se, lo gisz ti kai gé pek
és be ren de zé sek, ro bo tok, lo gisz ti kai rend sze rek irányí -
tása, au to ma ti zá lá sa, egyéb, in téz mé nyi ha tás kö rû szak -
mai törzs anyag.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei: 50–60 kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
min den olyan anyag-, esz köz-, ké szü lék-, be ren de zés-,

rend szer-, fo lya mat-, in for ma ti kai, au to ma ti zá lá si, tech -
nológiai, ter ve zé si és mû sza ki lo gisz ti kai is me ret, amely a
lo gisz ti kai mér nö ki szak ma kép zés ben rep re zen tált szak -
te rü le tei va la me lyi ké nek mû ve lé sé hez szük sé ges, va la -
mint a szak in dí tást kérõ in téz mé nyek ha gyo má nya i nak
meg fe le lõ to váb bi szak irá nyok hoz tar to zó spe ci á lis szak -
mai is me re tek;

dip lo ma mun ka: 30 kre dit.

9. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

A szak mai gya kor lat idõ tar ta ma leg alább 4 hét, ame lyet
a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter ve ha tá roz meg.
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10. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert
leg alább kö zép fo kú C-tí pu sú nyelv vizs ga le té te le vagy az -
zal egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél
szük sé ges bár mely olyan élõ ide gen nyelv bõl, ame lyen az
adott szak má nak tu do má nyos szak iro dal ma van.

11. A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te lei:

A hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol -
gá ló is me re tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro -
zott – össze ve té se alap ján el is mer he tõ le gyen leg alább
70 kre dit a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret -
kö rök ben:

– ter mé szet tu do má nyos is me re tek (20 kre dit): ma te ma -
ti ka, fi zi ka, ké mia, me cha ni ka, anyag is me ret, hõ- és áram -
lás tan, elekt ro tech ni ka;

– gaz da sá gi és hu mán is me re tek (10 kre dit): köz gaz da -
ság tan, vál la lat-gaz da ság tan, kör nye zet vé de lem, mi nõ ség -
biz to sí tás, mun ka vé de lem, tár sa da lom tu do mány;

– szak mai is me re tek (25 kre dit): ál ta lá nos gép tan, köz -
le ke dé si rend sze rek, jár mû rend sze rek, lo gisz ti kai rend sze -
rek, üze mi szál lí tá si rend sze rek, köz le ke dé si pá lyák, szá -
mí tás tech ni ka, mû sza ki áb rá zo lás, szer ke ze ti anya gok és
meg mun ká lá sok, jár mû- és haj tás ele mek, irányítástech -
nika és au to ma ti zá lás, köz le ke dé si tech no ló gia, köz le ke -
dés-gaz da ság tan;

– szak irány is me re tek (15 kre dit): lo gisz ti kai in for má -
ci ós rend sze rek, lo gisz ti kai me nedzs ment, szál lí tá si
 logisztika.

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a fel so -
rolt is me ret kö rök ben leg alább 40 kre dit tel ren del kez zen a
hall ga tó. A hi ány zó kre di te ket a mes ter fo ko zat meg szer zé -
sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san, a fel vé tel tõl szá mí -
tott két fél éven be lül, a fel sõ ok ta tá si in téz mény ta nul má -
nyi és vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint meg
kell sze rez ni.

27. SZERKEZET-ÉPÍTÕMÉRNÖKI
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: szer ke zet-épí tõ -
mér nö ki

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les szer ke zet-épí tõ mér nök
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Struc tu -

ral En gi ne er

3. Kép zé si te rü let: mû sza ki

4. A mes ter kép zés be tör té nõ belé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott sza kok:

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe az épí tõ mér nö ki alap kép zé si szak.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé -
si szak: az épí tész mér nö ki.

4.3. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe: to váb bá azok az alap- vagy mes -
ter fo ko za tot adó sza kok, il let ve a fel sõ ok ta tás ról  szóló
1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai vagy egye te -
mi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre dit meg ál la -
pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve té se alap ján
a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott sá ga el fo gad.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 3 fél év

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 90 kre dit.

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 22–29 kre dit

6.2. A szak és a szak irány szak mai törzs anya gá hoz ren -
del he tõ kre di tek szá ma: 18–23 kre dit

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz, il let ve szak -
irány hoz ren del he tõ kre di tek szá ma a dip lo ma mun ká val
együtt: 38–42 kre dit

6.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
mi ni má lis kre di tér ték: 5 kre dit

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 20 kre dit

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 30%

7. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja a nem zet kö zi mun ka erõ pi a con is
 versenyképes szer ke zet-épí tõ mér nö kök kép zé se, akik az
alap kép zés ben le írt cé lo kon túl – bi zo nyos gya kor lat
után – ké pe sek az épí tõ mér nö ki lé te sít mé nyek kel kap cso -
la tos szer ke zet-épí tõ mér nö ki szak te rü le ten mû sza ki fej -
lesz té si, ku ta tá si, irá nyí tá si, pro jekt me ne dzse ri fel ada tok
ön ál ló el lá tá sá ra, to váb bá bo nyo lult és spe ci á lis mér nö ki
lé te sít mé nyek ter ve zé sé re és szak ér té sé re. A mes ter fo ko -
zat meg szer zé se fel jo go sít a dok to ri kép zés ben való rész -
vé tel re.

a) A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– alap ve tõ in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós, ve ze té si,

mér nök eti kai, va la mint eu ró pai uni ós is me re tek az épí tõ -
mér nö ki szak ma tel jes te rü le tén,

– fel ké szí tés az épí té si, fenn tar tá si és üze mel te té si, vál -
lal ko zá si és szak ha tó sá gi fel ada tok ko or di ná lá sá ra, ve ze -
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tõi fel ada tok el lá tá sá ra az épí tõ mér nö ki szak ma tel jes te rü -
le tén, kü lö nös te kin tet tel a szer ke zet épí té si fel ada tok ra,

– al kal ma zói szin tû is me re tek a szá mí tó gé pes kom mu -
ni ká ci ó ban és elem zés ben,

– a kör nye zet vé de lem, a mi nõ ség ügy, a fo gyasz tó vé de -
lem, a ter mék fe le lõs ség, a mun ka he lyi egész ség és biz ton -
ság, a mû sza ki és gaz da sá gi jogi sza bá lyo zás, va la mint a
mér nök eti ka alap ve tõ is me re tei,

– a ku ta tás hoz vagy tu do má nyos mun ká hoz szük sé ges,
szé les kör ben al kal maz ha tó prob lé ma meg ol dó tech ni kák
is me re te,

– a glo bá lis tár sa dal mi és gaz da sá gi fo lya ma tok is me -
re te;

b) a mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:

– a meg szer zett tu dás al kal ma zá sá ra és gya kor la ti hasz -
no sí tá sá ra, a prob lé ma meg ol dó tech ni kák fel hasz ná lá sá ra,

– a tu do mány ág szak mai is me re te i nek, fel me rü lõ új
prob lé má i nak, új je len sé ge i nek fel dol go zá sá ra,

– a le he tõ sé gek sze rint helyt ál ló bí rá lat vagy vé le mény
meg fo gal ma zá sá ra, dön tés ho zás ra, kö vet kez te té sek le vo -
ná sá ra,

– a meg ol dan dó prob lé mák meg ér té sé re és megoldá -
sára, ere de ti öt le tek fel ve té sé re,

– ön mû ve lés re, ön fej lesz tés re, a sa ját tu dás ma ga sabb
szint re eme lé sé re, a szer ke zet épí tés té ma kö ré ben to váb bi
szak is me re tek el sa já tí tá sá ra;

– épí té si, fenn tar tá si és üze mel te té si, vál lal ko zá si és
szak ha tó sá gi fel ada tok ko or di ná lá sá ra, ve ze té sé re a szer -
ke zet-épí tõ mér nö ki te rü le ten,

– mû sza ki, gaz da sá gi komp lex fo lya ma tok ban való
rész vé tel re a szer ke zet-épí tõ mér nö ki ku ta tás-fej lesz tés in -
teg rá lá sá val, a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer be tör té nõ be -
kap cso ló dás sal,

– an gol nyel vû szer ke zet-épí tõ mér nö ki do ku men tá ció
meg ér té sé re,

– a szak irány nak meg fele lõen épü let szer ke ze tek és
épít mé nyek re konst ruk ci ó já hoz (in teg rá ló épít mény ter ve -
zés, szer ke ze tek di ag nosz ti ká ja, épü le tek re konst ruk ci ó ja,
szer ke ze tek vé del me és ja ví tá sa) tar tó szer ke ze tek ana lí zi -
sé hez (szer ke ze tek sta ti ká ja, di na mi ká ja, nem li ne á ris vizs -
gá lat, tö rés me cha ni ka, op ti má lis ter ve zés, szer ke ze tek
mo del le zé se), spe ci á lis tar tó szer ke ze ti és kap cso ló dó
 geotechnikai, mély épí té si te vé keny ség hez (ta laj és szer ke -
zet köl csön ha tá sa, mé re te zés el mé let, fe lü let szer ke ze tek,
fe szí tett szer ke ze tek, vé kony fa lú szer ke ze tek, kí sér le ti
szer ke zet ana lí zis, szer ke ze tek meg erõ sí té se), az in gat lan -
szak má hoz (ér ték becs lés, 3D in gat lan-nyil ván tar tás, épü -
let au di tá lás, in gat lan fej lesz tés, in gat lan-gaz dál ko dás és
for gal ma zás), va la mint mér nök ge o ló gi ai te vé keny ség hez
(a mér nö ki lé te sít mé nyek és kõ zet kör nye ze tük kö zöt ti köl -
csön ha tá sok elem zé se, a szer ke ze ti és föld ta ni ele mek
 értékelése, kõ zet me cha ni ka és szik la mun kák, épí té si kõ -
anya gok mi nõ sí té se) kap cso ló dó fel ada tok meg ol dá sá ra,

– a szer ke zet-épí tõ mér nö ki ter ve zés ben való al ko tó,
irá nyí tó köz re mû kö dés re,

– szak mai, kör nye ze ti, tár sa dal mi és eti kai szem pon to -
kat egy aránt mér le ge lõ, ön ál ló irá nyí tói fel ada tok ellátá -
sára,

– jog sza bá lyok ban, il let ve a mér nök ka ma rai sza bá -
lyok ál tal rög zí tett szak mai gya kor lat után, ter ve zõi
és/vagy szak ér tõi jo go sult ság ra a szak irány nak meg fe le lõ
épí tõ mér nö ki szak te rü le ten;

c) szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé lyes
adott sá gok és kész sé gek:

– kre a ti vi tás, ru gal mas ság,
– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó kész ség,
– in tu í ció és mód sze res ség,
– ta nu lá si kész ség és jó me mó ria,
– szé les mû velt ség,
– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,
– kör nye zet tel szem be ni ér zé keny ség,
– el kö te le zett ség és igény a mi nõ sé gi mun ká ra,
– a szak mai to vább kép zés hez szük sé ges po zi tív hoz zá -

ál lás,
– kez de mé nye zés, sze mé lyes fe le lõs ség vál la lás és gya -

kor lás, dön tés ho za tal,
– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, a cso port mun ká -

ban való rész vé tel re, kel lõ gya kor lat után ve ze tõi fel ada -
tok el lá tá sá ra.

8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges ala po zó ismeret -
körök:

ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek: 15–20 kre dit
épí tõ mér nö ki ma te ma ti ka, nu me ri kus mód sze rek, adat -

bá zis rend sze rek, me cha ni ka, vé ges ele mek mód sze ré nek
ma te ma ti kai alap jai, épü let fi zi ka és -ké mia;

gaz da sá gi és hu mán is me re tek: 7–9 kre dit
EU-is me re tek, an gol nyel vi kom mu ni ká ció, mér nö ki

eti ka, dön tés tá mo ga tó mód sze rek.

8.2. A szak és a szak irány szak mai törzs anya gá nak kö -
te le zõ is me ret kö rei: 18–23 kre dit

mé re te zés el mé let, ma gas épí tés tan, épí tõ anya gok, ta laj
és szer ke zet köl csön ha tá sa, to váb bá a szak irány nak meg -
fele lõen szer ke ze tek di ag nosz ti ká ja, épü le tek re konst ruk -
ci ós ter ve zé se, vé ges ele mek mód sze re, szer ke ze tek sta ti -
ká ja és di na mi ká ja, geo tech ni kai ter ve zés, sta bi li tás el mé -
let, ér ték becs lé si mód sze rek, épí tés ügyi el já rá sok, in gat -
lan jog, kör nye zet föld tan, hid ro ge o ló gia.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei: 38–42 kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
ma gas épí tõ és szer ke zet re konst ruk ció, szer ke zet in for -

ma ti ka, tar tó szer ke zet- és geo tech ni ka-mér nök, in gat lan -
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mér nö ki, mér nök ge o ló gus, to váb bá a szak ma és a Mér nö ki 
Ka ma ra igé nye i nek, va la mint a szak in dí tást kérõ in téz mé -
nyek ha gyo má nya i nak meg fe le lõ to váb bi szak irá nyok hoz
tar to zó spe ci á lis szak mai is me re tek;

dip lo ma mun ka: 20 kre dit.

9. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

A dip lo ma fel adat hoz kap cso ló dó an az in téz mé nyi tan -
terv ha tá roz za meg.

10. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert
leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga le té te le vagy az -
zal egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél
szük sé ges bár mely olyan élõ ide gen nyelv bõl, ame lyen az
adott szak má nak tu do má nyos szak iro dal ma van, az zal a
meg kö tés sel, hogy an gol ból leg alább alap fo kú ál la mi
nyelv vizs gá val kell ren del kez ni.

11. A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te lei:

A kre dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek
– fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott – össze ve té se
alap ján a hall ga tó nak el is mer he tõ le gyen leg alább 110 kre -
dit a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök -
ben:

– ter mé szet tu do má nyos is me re tek (30 kre dit): matema -
tika, sta ti ka, szi lárd ság tan, di na mi ka;

– gaz da sá gi és hu mán is me re tek (10 kre dit): mik ro- és
mak ro öko nó mia, me nedzs ment és vál lal ko zás-gaz da ság -
tan, üz le ti jog, te le pü lés- és ré gió fej lesz tés, köz igaz ga tás -
tan, in gat lan-nyil ván tar tás;

– épí tõ mér nö ki törzs anyag (55 kre dit): mér nö ki in for -
ma ti ka, ge o ló gia, épí tõ anya gok, ta laj me cha ni ka, föld mû -
vek, ala po zás, mé re te zés alap jai, acél szer ke ze tek, vas be -
ton szer ke ze tek, ma gas épí tés tan, fa- fa la zott és kõ szer ke -
ze tek, utak, vas úti pá lyák, kör nye zet mér nö ki ala pok, köz -
mû vek, hid ra u li ka, hid ro ló gia, víz épí tés, víz gaz dál ko dás,
ge o dé zia, ge o dé zia mé rõ gya kor lat, tér in for ma ti ka;

– szer ke zet-épí tõ mér nö ki spe ci a li zá ció (15 kre dit): tar -
tók sta ti ká ja, vé ges ele mes mo del le zés, acél szer ke ze tek,
vas be ton szer ke ze tek, híd épí tés, szer ke zet-tech no ló gia,
mély épí té si mû tár gyak, épü let szer ke ze tek és épü let fi zi ka,
épí tõ anya gok, ma gas épí té si acél szer ke ze tek, ma gas épí té si 
vas be ton szer ke ze tek, acél- és vas be ton hi dak, geo tech ni -
ka, mély épí té si vas be ton szer ke ze tek.

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a fel so -
rolt is me ret kö rök ben leg alább 80 kre dit tel ren del kez zen a
hall ga tó. A hi ány zó kre di te ket a mes ter fo ko zat meg szer zé -
sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san, a fel vé tel tõl szá mí -
tott két fél éven be lül, a fel sõ ok ta tá si in téz mény ta nul má -
nyi és vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint meg
kell sze rez ni.”

3. számú melléklet
a 14/2006. (XII. 13.) OKM rendelethez

„3. számú melléklet
a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez

IV. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

1. AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: ag rár mér nö ki

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les ag rár mér nök
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MSc in

Ag ri cul tu re

3. Kép zé si te rü let: ag rár

4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott sza kok:

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe a me zõ gaz da sá gi mér nö ki alap kép zé si szak.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: a kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nö ki, a nö -
vény ter mesz tõ mér nö ki, az ál lat te nyész tõ mér nö ki, a ker -
tész mér nö ki, az in for ma ti kus és szak igaz ga tá si ag rár mér -
nö ki, a gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si ag rár mér nö ki, a ter -
mé szet vé del mi mér nö ki, az élel mi szer mér nö ki, a vad gaz -
da mér nö ki sza kok.

4.3. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe: to váb bá azok az alap- vagy mes -
ter fo ko za tot adó alap kép zé si sza kok, il let ve a fel sõ ok ta -
tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai
vagy egye te mi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre -
dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve -
té se alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott -
sá ga el fo gad.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 4 fél év

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 120 kre dit

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 15–28 kre dit

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 39–56 kre dit
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6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: mi ni má li san 15 kre dit

6.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 6 kre dit

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 30 kre dit

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 30%

7. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan ok le ve les ag rár mér nö kök kép zé se, 
akik ké pe sek a mes ter sza kon el sa já tí tott me zõ gaz da sá gi,
ter mé szet tu do má nyi, mû sza ki, tár sa da lom tu do má nyi és
gaz da sá gi alap is me re tek szin te ti zá ló al kal ma zá sá ra az
 agrártudományok te rü le tén. A vég zet tek al kal ma sak a
szak te rü le ten fo lyó tu do má nyos mun ká ba való bekap -
csolódásra, va la mint dok to ri kép zés ben tör té nõ részvé -
telre.

a) A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– nö vény tu do má nyi, ál lat tu do má nyi, gaz da sá gi és hu -

mán, va la mint kör nye ze ti és mi nõ ség biz to sí tá si is me re tek,
– a szak ma gya kor lá sá hoz szük sé ges ter mé szet tu do má -

nyi, mû sza ki, tech no ló gi ai, tár sa da lom tu do má nyi és gaz -
da sá gi is me re tek,

– a me zõ gaz da sá gi ter me lés sel, tech no ló gi ák kal, az
élel mi szer-alap anyag elõ ál lí tás sal kap cso la tos is me re tek,

– a nö vény ter mesz tés, ál lat te nyész tés és az élel mi szer -
alap anyag-elõ ál lí tás eti kai vo nat ko zá sai,

– a fenn tart ha tó gaz dál ko dás és mi nõ ség biz to sí tás,
 valamint a vi dék fej lesz tés alap el ve i nek is me re tei;

b) a mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– az ag rár gaz da ság ban és a kap cso ló dó te rü le te ken

 zajló ter me lõ fo lya ma tok, il let ve mi nõ ség biz to sí tá si vagy
mér nö ki szol gál ta tás irá nyí tá si fel ada ta i nak el lá tá sá ra és
azok fel ügye le té re,

– az ag rár tu do má nyo kon be lül vá lasz tott, spe ci á lis
 terület al ko tó mû ve lé sé re, az ok-oko za ti össze füg gé sek
fel is me ré sé re, fel hasz ná lá sá ra és to vább fej lesz té sé re,

– a szak te rü let prob lé má i nak fel is me ré sé re, ér de mi és
hasz nál ha tó meg ol dá sok ki dol go zá sá ra, in no vá ci ós, ter ve -
zé si, fej lesz té si és ku ta tá si fel ada tok el vég zé sé re,

– az ag rár tu do má nyok te rü le tén fo lyó tu do má nyos
mun ká ba való be kap cso ló dás ra,

– pá lyá za ti te vé keny ség me ne dzse lé sé re,
– ter me lé si fo lya ma tok vég re haj tá sá ra, el len õr zé sé re,

va la mint ku ta tá si ered mé nyek gya kor la ti meg va ló sí tá sá ra,
– kör nye zet vé del mi elõ írások be tar tá sá ra és ér vé nye sí -

té sé re;
c) a szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -

lyes adott sá gok és kész sé gek:
– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó ké pes ség,
– kre a ti vi tás,
– kör nye zet tel szem be ni ér zé keny ség,
– kör nye zet vé del mi elõ írások be tar tá sa,

– mér nö ki és ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges
kom mu ni ká ci ós is me re tek és kész sé gek,

– szak mai fe le lõs ség tu dat,
– szak mai to vább kép zés irán ti igény,
– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, kel lõ gya kor lat

meg szer zé se után ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá ra.

8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges kö te le zõ ala po zó is -
me ret kö rök (15–28 kre dit):

ter mé szet tu do má nyos és mér nö ki alap is me re tek: ter me -
lés élet tan, al kal ma zott nö vény fi zi o ló gia, al kal ma zott bio -
ké mia, al kal ma zott ge ne ti ka, al kal ma zott ta laj tan.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei
39–56 kre dit:

nö vény tu do má nyi is me re tek: in teg rált szán tó föl di nö -
vény ter mesz tés, in teg rált ker té sze ti ter mesz tés, nö vé nyi
bio tech no ló gia, táp anyag-gaz dál ko dás és ön tö zé ses gaz -
dál ko dás, ter me lés szer ve zés;

ál lat tu do má nyi is me re tek: po pu lá ció ge ne ti ka és sza po -
rí tás bi o ló gia, te nyész tés szer ve zés, ta kar mány gaz dál ko -
dás, ál la ti ter mék mi nõ sí tés;

gaz da sá gi és hu mán is me re tek: mar ke ting, ága za ti öko -
nó mia, vál lal ko zás- és pro ject me nedzs ment, ve ze té si is -
me re tek;

kör nye zet és mi nõ ség biz to sí tá si is me re tek: mi nõ ség biz -
to sí tás, kör nye zet- és táj gaz dál ko dás.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei: 15–20 kre dit

kom mu ni ká ció, lo gisz ti ka, ku ta tás mód szer tan, ide gen
nyel ven szak mai kom mu ni ká ci ós kész ség, a diploma -
munka el ké szí té sé hez és meg vé dé sé hez szük sé ges szak -
spe ci fi kus tárgy kö rök;

dip lo ma mun ka: 30 kre dit.

9. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

A szak mai gya kor lat idõ tar ta ma leg alább 4 hét, ame lyet
a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter ve ha tá roz meg.

10. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert
leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal
egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük -
sé ges bár mely olyan élõ ide gen nyelv bõl, ame lyen az adott 
szak má nak tu do má nyos szak iro dal ma van.

11. A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te lei:

A hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá sa alap já ul szol gá ló is -
me re tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott – össze -
ve té se alap ján el is mer he tõ le gyen leg alább 60–84 kre dit a
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ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök ben: ter -
mé szet tu do má nyi, mû sza ki, társadalom tudományi, va la -
mint nö vény ter mesz té si, ál lat te nyész té si, gaz da sá gi isme -
retek.

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a fel so -
rolt is me ret kö rök ben leg alább 60 kre dit tel ren del kez zen a
hall ga tó. A leg alább 60 kre dit el is me ré se ese tén az in téz -
mény elõ ír hat ja, hogy a leg fel jebb to váb bi 24 kre di tet – a
fel so rolt is me ret kö rök ben – a hall ga tó a mes ter fo ko zat
meg szer zé sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san (a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény ta nul má nyi és vizs ga sza bály za tá ban
meg ha tá ro zot tak sze rint) sze rez ze meg.

2. ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS -MINÕSÉGI
MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: élel mi szer biz -
ton sá gi és -mi nõ sé gi mér nö ki

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les élel mi szer biz ton sá gi és
-mi nõ sé gi mér nök

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MSc in
Food Sa fety and Qu a lity

3. Kép zé si te rü let: ag rár

4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott sza kok:

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe:

– ag rár kép zé si te rü let rõl: élel mi szer mér nö ki, me zõ -
gaz da sá gi mér nö ki alap kép zé si sza kok, va la mint ál lat or -
vo si egy sé ges, osz tat lan szak;

– mû sza ki kép zé si te rü let rõl: bio mér nö ki alap kép zé si
szak.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ sza kok:

– ag rár kép zé si te rü let rõl: a kör nye zet gaz dál ko dá si ag -
rár mér nö ki, a nö vény ter mesz tõ mér nö ki, az ál lat te nyész tõ
mér nö ki, a ker tész mér nö ki, a me zõ gaz da sá gi és élel mi -
szer ipa ri gé pész mér nö ki alap kép zé si sza kok;

– mû sza ki kép zé si te rü let rõl: a ve gyész mér nö ki, a kör -
nye zet mér nö ki alap kép zé si sza kok;

– ter mé szet tu do má nyi kép zé si te rü let rõl: a bi o ló gia, a
ké mia alap kép zé si sza kok;

– or vos- és egész ség tu do má nyi kép zé si te rü let rõl:  orvos
egy sé ges, osz tat lan szak, az ápo lás és be teg el lá tás alap kép -
zé si szak di e te ti kus szak irá nya.

4.3. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe: to váb bá azok az alap- vagy mes -
ter fo ko za tot adó alap kép zé si sza kok, il let ve a fel sõ ok ta -
tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai
vagy egye te mi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre -
dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve -
té se alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott -
sá ga el fo gad.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 4 fél év

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 120 kre dit

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 22–26 kre dit

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 22–28 kre dit

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 30–38 kre dit

6.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 6 kre dit

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 30 kre dit

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 30%

7. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan élel mi szer biz ton sá gi és -mi nõ sé gi
mér nö kök kép zé se, akik mik ro bi o ló gi ai, mo le ku lá ris bi o -
ló gi ai, to xi ko ló gi ai, ana li ti kai is me re te ik bir to ká ban ha té -
ko nyan tud ják fel ügyel ni és el len õriz ni a biz ton sá gos és
ki vá ló mi nõ sé gû, az em be ri táp lál ko zás ra min den te kin tet -
ben al kal mas élel mi szer-elõ ál lí tás fo lya ma tát és for gal ma -
zá sát. A mes ter sza kon el sa já tí tott is me re tek alap ján a vég -
zet tek al kal ma sak ta nul má nya ik dok to ri kép zés ke re té ben
tör té nõ foly ta tá sá ra.

a) A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– mû sze res ana li ti kai is me re tek,
– élel mi szer to xi ko ló gi ai is me re tek,
– mik ro bi o ló gi ai, hi gi é ni ai és epi de mi o ló gi ai is me re -

tek,
– táp lál ko zás tu do má nyi is me re tek,
– mi nõ ség ügyi is me re tek,
– élel mi szer-biz ton sá gi koc ká zat elem zés,
– élel mi szer ipa ri alap anya gok és fel dol go zás-tech no -

ló gi ák mi nõ sé gi és biz ton sá gi vo nat ko zá sai,
– élel mi szer-lo gisz ti ka és for gal ma zás mi nõ sé gi és biz -

ton sá gi vo nat ko zá sai,
– bio tech no ló gia biz ton sá gi, eti kai és sza bá lyo zá si kér -

dé sei,
– élel mi szer-gaz da ság ta ni is me re tek,
– élel mi szer-mi nõ ség ügy és -biz ton ság ál lam igaz ga tá si 

és jogi sza bá lyo zá si vo nat ko zá sai,
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– az élel mi szer biz ton ság ha zai és nem zet kö zi ha tó sá gi
in téz mény rend sze re;

b) a mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– az élel mi szer biz ton ság és -mi nõ ség szak te rü le tén az

is me ret anyag al kal ma zá sá ra és a meg szer zett tu dás bir to -
ká ban a szak te rü let spe ci á lis fel ada ta i nak biz ton sá gos
meg ol dá sá ra,

– az élel mi szer-mik ro bi o ló gia és -hi gi é nia, a mû sze res
ana li ti ka, az élel mi szer to xi ko ló gia és a táp lál ko zás-élet -
tan te rü le te ken meg szer zett tu dá suk al kal ma zá sá ra,

– az élel mi szer mi nõ sé gi és biz ton sá gi rend sze rek mû -
köd te té sé re,

– meg fe le lõ mi nõ sé gû nö vé nyi és ál la ti ere de tû élel mi -
szer ipa ri alap anya gok és ter mé kek biz ton sá gos elõállítá -
sára,

– az élel mi szer biz ton sá got ve szé lyez te tõ fi zi kai,
 kémiai és bi o ló gi ai té nye zõk gyors fel is me ré sé re és azok
me ne dzse lé sé re,

– az élel mi szer biz ton ság te rü le tén ve ze tõi mun ka kö rök 
be töl té sé re, szak ér tõi és szak ta nács adá si fel ada tok el lá tá -
sá ra ha zai és nem zet kö zi szer ve ze tek ben vál la la ti, ku ta tó -
in té ze ti és szak igaz ga tá si szin ten;

c) a szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyes adott sá gok és kész sé gek:

– ön ál ló mun ka vég zés re való al kal mas ság,
– szak mai vé le mény al ko tá si ké pes ség,
– ku ta tá si, ter ve zé si és me ne dzse lé si ké pes ség,
– kre a ti vi tás,
– ha té kony prob lé ma meg ol dó kész ség,
– in for má ció fel hasz ná lá si és -elem zõ kész ség,
– jó szer ve zõ és ko or di ná ló kész ség,
– ké pes ség és kész ség a tu do mány esz köz tá rá val prob -

lé mák fel is me ré sé re és meg ol dá sá ra,
– mo ti vált ság az is me ret anyag fo lya ma tos bõ ví té sé re,

az új is me re tek al kal ma zá sá ra, az élel mi szer biz ton sá gi
szem lé let fej lesz té se ér de ké ben,

– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, kel lõ gya kor lat
meg szer zé se után ve ze tõi fel ada tok el lá tá sa.

8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges kö te le zõ ala po zó is -
me ret kö rök 22–26 kre dit:

mé rés el mé le ti és kí sér let ter ve zé si alap is me re tek, mû -
sze res ana li ti kai mód sze rek (spekt ro szkó pia, el vá lasz -
tás-tech ni ka), táp lál ko zá si is me re tek, mi nõ ség és biz ton -
ság élel mi szer tech no ló gi ai vo nat ko zá sai, gaz dál ko dás tu -
do má nyi is me re tek.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei
22–28 kre dit:

alap anya gok és élel mi sze rek to xi ko ló gi á ja, élel mi szer -
mi nõ ség és -biz ton ság mik ro bi o ló gia vo nat ko zá sai, mi nõ -

ség irá nyí tás, mi nõ ség me nedzs ment, mi nõ ség biz to sí tá si
rend sze rek, élel mi szer mi nõ ség és -biz ton ság jogi sza bá -
lyo zá sa, az élel mi sze rek kel szem be ni fo gyasz tói el vá rá sok 
és fo gyasz tó véd el elem, in no vá ci ós me nedzs ment.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei 30–40 kre dit:

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:

mi nõ ség ügyi rend sze rek au di tá lá sa, mé ré sek mi nõ ség -
biz to sí tá sa, élel mi szer biz ton sá gi koc ká zat elem zés, nyo -
mon kö ve tés az élel mi szer lánc ban, ana li ti kai gyors mód -
sze rek, kap csolt ana li ti kai rend sze rek, mo le ku lá ris bi o ló -
gia, mik ro bi o ló gi ai gyors mód sze rek, a gén tech no ló gia és
új élel mi sze rek koc ká za tai, eti kai és jogi kér dé se ik, élel -
mi szer-lo gisz ti ka és kör nye ze ti biz ton ság, a diploma -
munka el ké szí té sé hez és meg vé dé sé hez szük sé ges
szakspe cifikus tárgy kö rök;

dip lo ma mun ka: 30 kre dit.

9. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

A szak mai gya kor lat idõ tar ta ma leg alább 4 hét, ame lyet
a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter ve ha tá roz meg.

10. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert
leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal
egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük -
sé ges bár mely olyan élõ ide gen nyelv bõl, ame lyen az adott 
szak má nak tu do má nyos szak iro dal ma van.

11. A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te lei:

A hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá sa alap já ul szol gá ló
is me re tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott – ösz -
szevetése alap ján el is mer he tõ le gyen leg alább 60–84 kre -
dit a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök -
ben: ter mé szet tu do mány, gaz da ság- és tár sa da lom tu do -
mány tárgy kö rök (15–25 kre dit) ma te ma ti ka, in for ma ti ka,
bio met ria, fi zi ka, elekt ro tech ni ka, ké mi ai és bio ké mia,
 általános mik ro bi o ló gia, köz gaz da ság tan; szak mai törzs -
anyag tárgy kö rök (45–65 kre dit): mé rés tech ni ka, au to ma -
ti zá lás, mér nö ki mû ve le tek, ana li ti ka, élel mi szer ké mia,
 alkalmazott mik ro bi o ló gia, hi gi é nia, élel mi szer tech -
nológiák, alap anyag-is me ret, jogi is me re tek.

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a fel so -
rolt is me ret kö rök ben leg alább 60 kre dit tel ren del kez zen a
hall ga tó. A leg alább 60 kre dit el is me ré se ese tén az in téz -
mény elõ ír hat ja, hogy a leg fel jebb to váb bi 24 kre di tet – a
fel so rolt is me ret kö rök ben – a hall ga tó a mes ter fo ko zat
meg szer zé sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san (a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény ta nul má nyi és vizs ga sza bály za tá ban
meg ha tá ro zot tak sze rint) sze rez ze meg.
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3. ÉLELMISZERMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: élel mi szer mér -
nö ki

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les élel mi szer mér nök
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MSc in

Food Sci en ce and Tech no logy

3. Kép zé si te rü let: ag rár

4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott sza kok:

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe:

– ag rár kép zé si te rü let rõl: az élel mi szer mér nö ki alap -
kép zé si szak;

– mû sza ki kép zé si te rü let rõl: a bio mér nö ki és a ve -
gyész mér nö ki alap kép zé si sza kok.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alapkép -
zési sza kok:

– ag rár kép zé si te rü let rõl: a me zõ gaz da sá gi mér nö ki, a
kör nye zet gaz dál ko dá si az ag rár mér nö ki, a nö vény ter -
mesz tõ mér nö ki, az ál lat te nyész tõ mér nö ki, a ker tész mér -
nö ki, a me zõ gaz da sá gi és élel mi szer ipa ri gé pész mér nö ki
alap kép zé si sza kok;

– mû sza ki kép zé si te rü let rõl: a kör nye zet mér nö ki alap -
kép zé si szak;

– ter mé szet tu do má nyi kép zé si te rü let rõl: a bi o ló gia, a
fi zi ka, a ké mia alap kép zé si sza kok;

– or vos- és egész ség tu do má nyi kép zé si te rü let rõl: ápo -
lás és be teg el lá tás alap kép zé si szak di e te ti kus szak irá nya.

4.3. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe: to váb bá azok az alap- vagy mes -
ter fo ko za tot adó alap kép zé si sza kok, il let ve a fel sõ ok ta -
tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai
vagy egye te mi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre -
dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze -
vetése alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li
 bizottsága el fo gad.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 4 fél év

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 120 kre dit

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 16–24 kre dit

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 22–30 kre dit

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 34–42 kre dit

6.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 6 kre dit

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 30 kre dit

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 30%

7. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan ok le ve les élel mi szer mér nö kök
kép zé se, akik is me rik és al kal maz zák a szak te rü let leg -
újabb tu do má nyos ered mé nye it, tá jé ko zot tak a ter mé szet -
tu do má nyi és mû sza ki tu do má nyi te rü le te ken. A vég zet tek 
ké pe sek meg szer zett szak mai tu dá suk al ko tó al kal ma zá sá -
ra a kü lön bö zõ élel mi szer ipa ri ága za tok ban. A mes ter sza -
kon el sa já tí tott is me re tek bir to ká ban al kal ma sak ta nul má -
nya ik dok to ri kép zés ke re té ben tör té nõ foly ta tá sá ra.

a) A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– élel mi szer ipa ri nyers anya gok ban és az élel mi sze rek -

ben le ját szó dó vál to zá sok,
– élel mi szer ipa ri fo lya ma tok ter ve zé se és irá nyí tás -

tech ni ká ja,
– élel mi szer ipa ri nyers anyag is me ret,
– élel mi szer-fel dol go zá si, -tá ro lá si és -cso ma go lá si is -

me re tek,
– fer men tá ci ós és bio kon ver zi ós is me re tek,
– er je dés ipa ri tech no ló gi ai is me re tek,
– táp lál ko zás tu do má nyi és az élel mi szer fej lesz té si is -

me re tek,
– lo gisz ti kai, áru ke ze lé si és áru for gal ma zá si is me re tek,
– élel mi szer tech no ló gi ai, élel mi szer biz ton sá gi és mi -

nõ ség ügyi is me re tek,
– élel mi szer-eti kai is me re tek,
– in for ma ti kai, va la mint tu do má nyos ku ta tá si és fej -

lesz té si is me re tek;
b) a mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– ter ve zõ-fej lesz tõ mér nö ki, ku ta tói mun ka kö rök be -

töl té sé re,
– ku ta tá si és fej lesz té si prog ra mok, pro jek tek ki dol go -

zá sá ra és me ne dzse lé sé re,
– élel mi szer ipa ri fo lya ma tok ko or di ná ci ó já ra,
– az élel mi szer ipa ri ver ti kum ban és a kap cso ló dó te rü -

le te ken ve ze té si fel ada tok el lá tá sá ra,
– az is me re tek át adá sá ra az ok ta tás és a szak ta nács adás

te rü le tén;
c) a szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -

lyes adott sá gok és kész sé gek:
– ké pes ség és kész ség a tu do mány esz köz tá rá val prob -

lé mák fel is me ré sé re és meg ol dá sá ra,
– a szak te rü let hez kap cso ló dó fej lesz té si mun kák kri ti -

kus ér té ke lé se,
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– fej lesz tõi és ter ve zõi szem lé let,
– ko or di ná ci ós ké pes ség,
– mo ti vált ság az is me ret anyag bõ ví té sé re, az új is me re -

tek al kal ma zá sá ra, – az élel mi szer biz ton sá gi és -mi nõ sé gi
szem lé let fej lesz té se ér de ké ben – mun ka terv és prog ram
ké szí té sé nek és vég re haj tá sá nak ké pes sé ge,

– ön ál ló mun ka vég zés re való al kal mas ság,
– kre a ti vi tás,
– szak mai vé le mény al ko tás és an nak ha té kony kom -

mu ni ká lá sa,
– in for má ció fel hasz ná lá si és -elem zõ ké pes ség,
– kör nye zet tu da tos ma ga tar tás,
– a kör nye zet vé del mi elõ írások be tar ta tá sa,
– szak mai fe le lõs ség tu dat,
– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, kel lõ gya kor lat

meg szer zé se után ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá ra.

8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges kö te le zõ ala po zó is -
me ret kö rök 16–24 kre dit:

fi zi kai-ké mia, élel mi szer en zi mo ló gia, táp lál ko zás tu do -
mány, mé rés el mé let és kí sér let ter ve zés, élel mi szer ipa ri
transz port fo lya ma tok, mi nõ ség irá nyí tás.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei
22–30 kre dit:

élel mi szer biz ton sá gi koc ká zat elem zés, élel mi szer tech -
no ló gia és ter mék fej lesz tés, üzem te le pí tés, mû sze res ana -
lí zis, fo lya mat irá nyí tás, kör nye zet gaz dál ko dás, táp lál ko -
zás-tu do má nyi is me re tek.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei 34–42 kre dit:

dif fe ren ci ált szak ma is me re tek:
bio tech no ló gi ai is me re tek, bio mér nö ki is me re tek, al ko -

ho los er je dé si fo lya ma tok el mé le te és gya kor la ta, kör nye -
zet vé del mi és memb rán mû ve le tek, in for ma ti ka és fo lya -
mat sza bá lyo zás, áru is me ret, áru ke ze lés, tá ro lás, be szer zé -
si lo gisz ti ka, nö vé nyi és ál la ti alap anya gok fel dol go zá si
tech no ló gi ái, tar tó sí tá si tech no ló gi ák, alap anya gok transz -
for má ci ói, fel dol go zás-tech no ló gi ák ter ve zé se, ker té sze ti
és me zõ gaz da sá gi ter mé kek spe ci á lis fel dol go zá sa, élel -
mi szer ada lé kok funk ci ói és al kal ma zá suk, pá lyá za tí rá si
tech no ló gi ák, tech no ló gi ai in no vá ció, a dip lo ma mun ka el -
ké szí té sé hez és meg vé dé sé hez szük sé ges szak spe ci fi kus
tárgy kö rök;

dip lo ma mun ka: 30 kre dit.

9. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat követel -
ményei:

A szak mai gya kor lat idõ tar ta ma leg alább 4 hét, ame lyet
a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter ve ha tá roz meg.

10. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert
leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal

egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük -
sé ges bár mely olyan élõ ide gen nyelv bõl, ame lyen az adott 
szak má nak tu do má nyos szak iro dal ma van.

11. A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te lei:

A hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá sa alap já ul szol gá ló is -
me re tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott – össze -
ve té se alap ján el is mer he tõ le gyen leg alább 60–84 kre dit
a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök ben:
ter mé szet-, gaz da ság- és tár sa da lom tu do má nyi mo dul
(20–35 kre dit): ma te ma ti kai és in for ma ti kai is me re tek, fi zi -
kai is me re tek, ké mi ai is me re tek, mik ro bi o ló gi ai is me re tek,
gaz da ság ta ni is me re tek; szak mai törzs mo dul (40–60 kre -
dit): élel mi szer ké mia, ana li ti ka, mi nõ ség és biz ton ság,
 mûszaki is me re tek, élel mi szer tech no ló gi ai is me re tek, alap -
anyag-is me ret.

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a fel so -
rolt is me ret kö rök ben leg alább 60 kre dit tel ren del kez zen a
hall ga tó. A leg alább 60 kre dit el is me ré se ese tén az in téz -
mény elõ ír hat ja, hogy a leg fel jebb to váb bi 24 kre di tet – a
fel so rolt is me ret kö rök ben – a hall ga tó a mes ter fo ko zat
meg szer zé sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san (a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény ta nul má nyi és vizs ga sza bály za tá ban
meg ha tá ro zot tak sze rint) sze rez ze meg.

4. KERTÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: ker tész mér nö ki

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les ker tész mér nök
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MSc in

Hor ti cul tu re

3. Kép zé si te rü let: ag rár

4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott sza kok:

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe a ker tész mér nö ki alap kép zé si szak.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alapkép -
zési sza kok: az élel mi szer mér nö ki, a kör nye zet gaz dál ko -
dá si, az ag rár mér nö ki, a me zõ gaz da sá gi mér nö ki, a
 növénytermesztõ mér nö ki, a táj ren de zõ és kert épí tõ mér -
nö ki, az er dõ mér nö ki, a bi o ló gia, az in for ma ti kus és szak -
igaz ga tá si mér nö ki, a gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si ag rár -
mér nö ki, ter mé szet vé del mi mér nö ki alap kép zé si sza kok.

4.3. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe: to váb bá azok az alap- vagy mes -
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ter fo ko za tot adó alap kép zé si sza kok, il let ve a fel sõ ok ta -
tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai
vagy egye te mi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre -
dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve -
té se alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott -
sá ga el fo gad.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 4 fél év

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 120 kre dit

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 20–26 kre dit

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 40–56 kre dit

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 10–16 kre dit

6.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 6 kre dit

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 30 kre dit

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 30%

7. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan ok le ve les ker tész mér nö kök kép zé -
se, akik is me rik, és kész ség szint jén hasz nál ják a tu do -
mány és a ker té sze ti gya kor lat leg újabb ered mé nye it, tá jé -
ko zot tak a szak ma mû ve lé sé hez szük sé ges alap- és tár sa -
da lom tu do má nyok ban, a ker té sze ti ága zat ban és az ah hoz
kap cso ló dó társ ága za tok ban. A mes ter sza kon meg sze rez -
he tõ is me re tek el sa já tí tá sá nak to váb bi cél ja, hogy a kép zés 
Eu ró pá ban szé les kör ben fel hasz nál ha tó tu dást ad jon
e spe ci á lis me zõ gaz da sá gi szak te rü let mû ve lõ i nek. A vég -
zet tek al kal ma sak ta nul má nya ik dok to ri kép zés ke re té ben
tör té nõ foly ta tá sá ra.

a) A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– nö vény föld raj zi, öko ló gi ai és ter mé szet vé del mi,
– öko nóm bo ta ni kai,
– nö vény élet ta ni és mo le ku lá ris ge ne ti kai,
– sza po ro dás és sza po rí tás bi o ló gi ai,
– ker té szet- és ag rár tör té ne ti,
– ker té sze ti üzem ta ni,
– jogi és köz gaz da sá gi,
– gyógy nö vény ta ni,
– fa is ko lai,
– gyü mölcs észe ti,
– szõ lé sze ti-bo rá sza ti,
– zöld ség ter mesz té si,
– dísz nö vény és dend ro ló gi ai,
– nö vény vé del mi is me re tek;

b) a mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a ker té szet tu do mány szak te rü le tén a kor sze rû gya -

kor la ti mód sze rek és meg ol dá sok, va la mint a fon to sabb
ku ta tá si irá nyok és me to di kák al kal ma zá sá ra, irá nyí tói
mun ka kör be töl té sé re, va la mint ön ál ló ku ta tás-fej lesz té si
fel ada tok meg ol dá sá ra,

– a ker té sze ti nö vé nyek kel kap cso la tos in ter disz cip li -
ná ris komp lex is me re tek kre a tív al kal ma zá sá ra ha zai, il let -
ve eu ró pai uni ós kör nye zet ben a ter mesz tés és a fenn tart -
ha tó kör nye zet rend sze rek és a ter mé szet vé de lem te rü le -
tén,

– ku ta tá si és fej lesz té si prog ra mok, pro jek tek ki dol go -
zá sá ra és me ne dzse lé sé re,

– az is me re tek át adá sá ra az ok ta tás és a szak ta nács adás
te rü le tén,

– a ker té sze ti ter me lés, a ku ta tás fej lesz tés és a szak ta -
nács adás ko or di ná ci ó já ra,

– a ker té sze ti ver ti kum ban és a kap cso ló dó szak te rü le -
te ken ve ze té si fel ada tok el lá tá sá ra a ter mé szet tu do má nyi,
kör nye zet- és ter mé szet vé del mi, tech no ló gi ai és gaz da sá gi 
szem pon tok együt tes figye lembe véte lével,

– ön ál ló ku ta tás vég zé sé re a ter mé szet tu do mány és az
ag rár tu do mány te rü le tén;

c) a szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyes adott sá gok és kész sé gek:

– ké pes ség és kész ség a tu do mány esz köz tá rá val meg -
old ha tó prob lé mák fel is me ré sé re, a prob lé mák meg ol dá si
mód já nak meg ha tá ro zá sá ra,

– a szak te rü let hez kap cso ló dó tu do má nyos mun kák
kri ti kus ér té ke lé se,

– ma gas szin tû in for má ció fel dol go zá si és vi ta kész ség,
– fej lesz tõi és ter ve zõi szem lé let,
– ko or di ná ci ós ké pes ség,
– mo ti vált ság az is me ret anyag fo lya ma tos bõ ví té sé re,

az új is me re tek al kal ma zá sá ra, az öko ló gi ai szem lé let fej -
lesz té sé re,

– mun ka terv és prog ram ké szí té sé nek és vég re haj tá sá -
nak ké pes sé ge,

– ön ál ló mun ka vég zés re való al kal mas ság,
– kre a ti vi tás,
– szak mai vé le mény al ko tás és an nak ha té kony kom -

mu ni ká lá sa,
– in for má ció fel hasz ná lá si és -elem zõ ké pes ség,
– kör nye zet tu da tos ma ga tar tás,
– a kör nye zet vé del mi elõ írások be tar ta tá sa,
– ter mé szet- és élõ hely vé de lem irán ti fo gé kony ság,
– szak mai fe le lõs ség tu dat,
– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, kel lõ gya kor lat

meg szer zé se után ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá ra.

8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges kö te le zõ ala po zó is -
me ret kö rök 20–25 kre dit:
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ter mé sze ti erõ for rá sok, nö vény föld rajz-öko ló gia és ter -
mé szet vé de lem, in for ma ti kai rend sze rek, nö vény élet ta ni
és mo le ku lá ris ge ne ti kai is me re tek, a ker té sze ti nö vény vé -
de lem bi o ló gi ai alap jai, sza po rí tás bi o ló gia.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei
40–56 kre dit:

a ker té szet kul túr tör té ne te, a ker té szet üzemgazdaság -
tani és ag rár jo gi vo nat ko zá sai, gyógy nö vé nyek ké mi ai
 diverzitása, a szõ lõ ter mesz tés bi o ló gi ai és fi to tech ni kai is -
me re tei, bo rá sza ti szak is me re tek, gyü mölcs faj ták komp -
lex ér té ke lé se és hasz ná la ta, ta laj nél kü li zöld ség ter mesz -
tés, dísz nö vé nyek nö ve ke dés sza bá lyo zá sa, szak ta nács -
adás, mû sza ki szak is me re tek.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei 8–16 kre dit:

gyü möl csök és zöld sé gek táp lál ko zás bi o ló gi ai sze re pe,
spe ci á lis szõ lé sze ti és bo rá sza ti té ma kö rök, öko nóm bo ta -
ni ka, kü lön le ges ker té sze ti fa jok ter mesz té se, kí sér let -
elem zé si és ér té ke lé si mód sze rek, spe ci á lis mi nõ ség biz to -
sí tá si is me re tek, a dip lo ma mun ka el ké szí té sé hez és meg -
vé dé sé hez szük sé ges szak spe ci fi kus tárgy kö rök;

dip lo ma mun ka: 30 kre dit.

9. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

A szak mai gya kor lat idõ tar ta ma leg alább 4 hét, ame lyet
a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter ve ha tá roz meg.

10. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert
leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal
egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük -
sé ges bár mely olyan élõ ide gen nyelv bõl, ame lyen az adott 
szak má nak tu do má nyos szak iro dal ma van.

11. A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te lei:

A hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá sa alap já ul szol gá ló is -
me re tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott – össze -
ve té se alap ján el is mer he tõ le gyen leg alább 60–84 kre dit a
ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök ben: ter -
mé szet tu do má nyi is me re tek (20–30 kre dit), ter mé sze ti erõ -
for rá sok alap kép zé si is me re tek (8–14 kre dit), me zõ gaz da -
sá gi is me re tek (20–30 kre dit), gaz da sá gi és gaz dál ko dá si is -
me re tek (12–20 kre dit).

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a fel so -
rolt is me ret kö rök ben leg alább 60 kre dit tel ren del kez zen a
hall ga tó. A leg alább 60 kre dit el is me ré se ese tén az in téz -
mény elõ ír hat ja, hogy a leg fel jebb to váb bi 24 kre di tet – a
fel so rolt is me ret kö rök ben – a hall ga tó a mes ter fo ko zat
meg szer zé sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san (a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény ta nul má nyi és vizs ga sza bály za tá ban
meg ha tá ro zot tak sze rint) sze rez ze meg.

5. MEZÕGAZDASÁGI BIOTECHNOLÓGUS
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: me zõ gaz da sá gi
bi o tech no ló gus

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MSc)

– szak kép zett ség: me zõ gaz da sá gi bi o tech no ló gus
(meg je löl ve a szak irányt)

– vá laszt ha tó szak irá nyok: nö vé nyi bio tech no ló gia,
 állati bio tech no ló gia

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MSc in
Ag ri cul tu ral Bi o tech no logy (spe ci a li zed in Ag ri cul tu ral
Plant Bi o tech no logy, in Ag ri cul tu ral Ani mal Bi o tech no -
logy)

3. Kép zé si te rü let: ag rár

4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott sza kok:

4.1.  Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe: a me zõ gaz da sá gi mér nö ki alap kép zé si szak;

– nö vé nyi bio tech no ló gia szak irány nál: a ker tész mér -
nö ki és a nö vény ter mesz tõ mér nö ki alap kép zé si sza kok;

– ál la ti bio tech no ló gia szak irány nál: az ál lat te nyész tõ
mér nö ki alap kép zé si szak.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé -
si sza kok:

– ag rár kép zé si te rü let rõl: az er dõ mér nö ki, a kör nye zet -
gaz dál ko dá si ag rár mér nö ki, a vad gaz da mér nö ki, a ker -
tész mér nö ki és a nö vény ter mesz tõ mér nö ki (ál la ti bio tech -
no ló gia szak irány vá lasz tá sa ese tén), az ál lat te nyész tõ
mér nö ki alap kép zé si sza kok (nö vé nyi bio tech no ló gia
szak irány vá lasz tá sa ese tén);

– mû sza ki kép zé si te rü let rõl: a kör nye zet mér nö ki alap -
kép zé si szak;

– ter mé szet tu do má nyi kép zé si te rü let rõl: a bi o ló gia
alap kép zé si szak.

4.3. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe: to váb bá azok az alap- vagy mes -
ter fo ko za tot adó alap kép zé si sza kok, il let ve a fel sõ ok ta -
tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai
vagy egye te mi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre -
dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve -
té se alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott -
sá ga el fo gad.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 4 fél év
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6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 120 kre dit

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 20–24 kre dit

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 20–30 kre dit

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 32–42 kre dit

6.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 6 kre dit

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 30 kre dit

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 30%

7. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan ok le ve les me zõ gaz da sá gi bi o tech -
no ló gus mér nö kök kép zé se, akik fel ké szül tek a bio ké mia,
mik ro bi o ló gia, élet tan, a klasszi kus és mo le ku lá ris ge ne ti -
ka és transz gé ni kus ne me sí tés, a sza po ro dás bi o ló gia és
sza po rí tás bi o ló gia te rü le tén, va la mint is me rik és al kal -
maz zák ezek la bo ra tó ri u mi gya kor la tát. El mé le ti tu dá suk,
ve ze té si-szer ve zé si és kom mu ni ká ci ós is me re te ik bir to ká -
ban al kal ma sak ter ve zõ-fej lesz tõ mér nö ki, ku ta tói, il let ve
ve ze tõi mun ka kö rök be töl té sé re, ta nul má nya ik dok to ri
kép zés ke re té ben tör té nõ foly ta tá sá ra.

a) A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– a bio tech no ló gia, ge no mi ka és gén tech no ló gia kü lön -

bö zõ te rü le te i nek el mé le ti és spe ci á lis gya kor la ti isme -
retei,

– a me zõ gaz da ság bi o ló gi ai alap ja it je len tõ ter mesz tett
nö vény és te nyész tett ál lat fa jok kal kap cso la tos ge no mi -
kai, mo le ku lá ris bi o ló gi ai, ge ne ti kai, bio tech no ló gi ai, sza -
po ro dás bi o ló gi ai, gén tech no ló gi ai, mo le ku lá ris nemesí -
tési is me re tek,

– az in vit ro és in vivo rep ro duk ci ós tech ni kák isme -
rete,

– a me zõ gaz da sá gi bio tech no ló gia és gén tech no ló gia
mo le ku lá ris mód sze re i nek is me re te,

– a me zõ gaz da sá gi bio tech no ló gi á hoz és gén tech no ló -
gi á hoz kap cso ló dó jogi és köz gaz da sá gi is me re tek;

b) a mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– kor sze rû bio tech no ló gi ai el já rá sok al kal ma zá sá ra,

gén ma ni pu lá ció el vég zé sé re, il let ve fej lesz tõ mér nö ki és
fe le lõs szak mai fel ada tok el lá tá sá ra,

– bio tech no ló gi ai ku ta tá sok el vég zé sé re, is me re te ik
 továbbfejlesztésére, a leg újabb bio tech no ló gi ai mód sze rek 
nö vény ter mesz té si, ker té sze ti és ál lat te nyész té si al kal ma -
zá sá ra és a gya kor la ti be ve ze tés irá nyí tá sá ra,

– az ál lam igaz ga tás ban, kü lön bö zõ nem zet kö zi szer ve -
ze tek ben, ag rár ka ma rá ban, me zõ gaz da sá gi szö vet ke ze tek -
ben stb. bi o tech no ló gus szak ér tõi és szak ta nács adói mun -
ka kö rök el lá tá sá ra,

– a szak te rü let prob lé má i nak fel is me ré sé re, ér de mi és
hasz nál ha tó meg ol dá sok ki dol go zá sá ra, ter ve zé si-fej lesz -
té si és ku ta tá si fel ada tok el vég zé sé re,

– mér nö ki kész sé get meg kö ve te lõ ku ta tá si és fej lesz té -
si prog ra mok, pro jek tek és pá lyá za tok össze ál lí tá sá ra, ki -
vi te le zé sé re;

c) a szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyes adott sá gok és kész sé gek:

– ön ál ló mun ka vég zés re való al kal mas ság,
– kre a ti vi tás,
– szak mai vé le mény al ko tás, ter ve zé si fej lesz té si és me -

ne dzse lé si al kal mas ság,
– ha té kony prob lé ma meg ol dó ké pes ség,
– in for má ció fel hasz ná lá si és -elem zõ ké pes ség,
– kör nye zet tel szem be ni ér zé keny ség,
– a kör nye zet vé del mi és ter mé szet vé del mi elõ írások

be tar tá sa,
– szak mai fe le lõs ség tu dat,
– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, kel lõ gya kor lat

meg szer zé se után ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá ra.

8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges kö te le zõ ala po zó is -
me ret kö rök 20–24 kre dit:

szer ves ké mia, bio ké mia, el vá lasz tás tech ni ka, klasszi -
kus ge ne ti ka, mo le ku lá ris ge ne ti ka, ge no mi ka, anyag -
csere-élettan, sejt nö ve ke dés és fej lõ dés élet tan, sza po ro -
dás- és sza po rí tás bi o ló gia.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei
20–30 kre dit:

mo le ku lá ris mar ke re zé si tech ni kák, struk tu rá lis és funk -
ci o ná lis ge no mi kai mód sze rek el mé le te, gya kor la ta és
 mezõgazdasági al kal ma zá sa, gén izo lá lás, kló no zás,
 vektorépítés, mo le ku lá ris transz for má ció, gént ransz fer,
öko ló gi ai és gaz da sá gi ri zi kó té nye zõk, ko eg zisz ten cia,
GMO po li ti ka, a bio tech no ló gia tör vényi sza bá lyo zá sa,
bio tech no ló gi ai ter mé kek mar ke ting je.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei:

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 32–40 kre dit
nö vé nyi bio tech no ló gia: nö vé nyi mo le ku lá ris bi o ló gia

és mo le ku lá ris ne me sí tés, sejt- és szö vet te nyész tés, mik ro -
sza po rí tás, gén tech no ló gia és transz gé ni kus nö vé nyek,
 növényfajták elõ ál lí tá sa, a nö vé nyi bio tech no ló gia gya -
kor la ti al kal ma zá sa és ri zi kó té nye zõi,

ál la ti bio tech no ló gia: mo le ku lá ris sejt bi o ló gia és -ge ne -
ti ka alap jai, mo le ku lá ris ál lat ne me sí tés, gén tech no ló gia és
transz gé ni kus ál la tok és ál lat faj ták elõ ál lí tá sa, al kal ma zott 
ál la ti bio tech no ló gi ák, asszisz tált rep ro duk tív technoló -
giák gya kor la ti al kal ma zás eti kai és jogi is me re tei,

a dip lo ma mun ka el ké szí té sé hez és meg vé dé sé hez szük -
sé ges szak spe ci fi kus tárgy kö rök;

dip lo ma mun ka: 30 kre dit.

12082 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/153. szám



9. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

A szak mai gya kor lat idõ tar ta ma leg alább 4 hét, ame lyet
a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter ve ha tá roz meg.

10. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert
leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal
egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük -
sé ges bár mely olyan élõ ide gen nyelv bõl, ame lyen az adott 
szak má nak tu do má nyos szak iro dal ma van.

11. A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te lei:

A hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá sa alap já ul szol gá ló is -
me re tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott – össze -
ve té se alap ján el is mer he tõ le gyen leg alább 60–84 kre dit a
ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök ben: ter -
mé szet tu do má nyi is me re tek mo dul 30–50 kre dit, me zõ gaz -
da sá gi is me re tek mo dul 24–34 kre dit, gaz da sá gi és tár sa da -
lom tu do má nyi is me re tek mo dul 6–12 kre dit.

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a fel so -
rolt is me ret kö rök ben leg alább 60 kre dit tel ren del kez zen a
hall ga tó. A leg alább 60 kre dit el is me ré se ese tén az in téz -
mény elõ ír hat ja, hogy a leg fel jebb to váb bi 24 kre di tet – a
fel so rolt is me ret kö rök ben – a hall ga tó a mes ter fo ko zat
meg szer zé sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san (a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény ta nul má nyi és vizs ga sza bály za tá ban
meg ha tá ro zot tak sze rint) sze rez ze meg.

6. NÖVÉNYORVOSI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: nö vény or vo si

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les nö vény or vos
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MSc in

Plant Pro tec ti on

3. Kép zé si te rü let: ag rár

4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott sza kok:

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe: a me zõ gaz da sá gi mér nö ki, a nö vény ter mesz tõ mér -
nö ki, a ker tész mér nö ki, az er dõ mér nö ki, va la mint a kör -
nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nö ki alap kép zé si sza kok.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: a bi o ló gia, a ké mia, a ve gyész mér nö ki, az in for -

ma ti kus és szak igaz ga tá si ag rár mér nö ki, a gaz da sá gi és vi -
dék fej lesz té si ag rár mér nö ki, az ál lat te nyész tõ mér nö ki, a
ter mé szet vé del mi mér nö ki sza kok.

4.3. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe: to váb bá azok az alap- vagy mes -
ter fo ko za tot adó sza kok, il let ve a fel sõ ok ta tás ról  szóló
1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai vagy egye te -
mi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre dit meg ál la -
pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve té se alap ján
a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott sá ga el fo gad.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 4 fél év

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 120 kre dit

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 14–18 kre dit

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 36–44 kre dit

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: mi ni má li san 22 kre dit

6.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 6 kre dit

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 30 kre dit

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 30%

7. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan ok le ve les nö vény or vo sok kép zé se, 
akik is me rik a nö vé nyek ter mesz té sé vel és vé del mé vel, az
egész sé ges élel mi sze rek és ta kar má nyok elõ ál lí tá sá val és
mi nõ sé gük biz to sí tá sá val kap cso la tos rend sza bá lyo kat,
fo lya ma to kat; to váb bá a nö vé nyek ter mesz té sé nek koc ká -
za ta it, ká ro sí tó it, a vé de lem hez hasz nált nö vény vé dõ sze -
rek, ve gyü le te i nek ha tás me cha niz mu sát, mun ka- és élel -
mi szer hi gi é nés, va la mint mun ka vé del mi elõ írásait, azok
kör nye ze ti és hu mán vo nat ko zá sú össze füg gé se it. Ké pe -
sek az ag rár tu do mány te rü le tén, a kép zés so rán el sa já tí tott
me zõ gaz da sá gi, nö vény vé del mi, ter mé szet tu do má nyi,
mû sza ki, tár sa da lom tu do má nyi és gaz da sá gi alap is me re -
tek szin te ti zá ló al kal ma zá sá ra. A mes ter sza kon el sa já tí tott
is me re tek bir to ká ban al kal ma sak ta nul má nya ik dok to ri
kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra.

a) A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– nö vény ta ni, ké mi ai, öko ló gi ai, mo le ku lá ris bi o ló gi ai, 

ag ro-zo o ló gi ai, nö vény kór ta ni, her bo ló gi ai és nö vény ter -
mesz té si is me re tek,

– a szak ma gya kor lá sá hoz szük sé ges ter mé szet tu do má -
nyi, gaz dál ko dá si, ke res ke del mi, táj vé del mi és vi dék fej -
lesz té si, vál lal ko zá si, szak igaz ga tá si és me nedzs ment is -
me re tek,
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– nö vény vé del mi gép ta ni, öko nó mi ai is me re tek,
– mû sza ki, tech no ló gi ai is me re tek,
– nö vény-bio tech no ló gi ai, re zisz ten cia bi o ló gi ai, di ag -

nosz ti kai is me re tek,
– szak ta nács adás és dön tés tá mo ga tó rend sze rek mû kö -

dé sé nek is me re te;
b) a mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– nö vé nyi kár te võk, il let ve kór oko zók di ag nosz ti zá lá -

sá ra, az el le nük való ha té kony vé de ke zés meg ter ve zé sé re,
ki vi te le zé sé re, ve ze té sé re,

– az ál lam igaz ga tás ban és a gya kor lat ban ha tó sá gi, nö -
vény vé del mi ka ran tén vé de ke zés irá nyí tó fel ada ta i nak el -
lá tá sá ra,

– üze mi szin tû nö vény vé del mi irá nyí tói fel ada tok el lá -
tá sá ra,

– jár vá nyok és gra dá ci ók elõ re jel zé sé re a kár té tel lét re -
jöt té nek meg elõ zé sé re, a nö vényt ká ro sí tó szer ve ze tek
idõ be li fel is me ré sé re,

– nö vény-egész ség ügyi fel ada tok el lá tá sá ra, ha tá sok
elem zé sé re,

– zár la ti ká ro sí tók el le ni ka ran tén vé de ke zés le foly ta tá -
sá ra,

– kör nye zet kí mé lõ nö vény vé del mi el já rá sok ki dol go -
zá sá ra és meg va ló sí tá sá ra,

– új nö vény vé del mi mód sze rek adap tá lá sá ra és to vább -
fej lesz té sé re,

– a kör nye zet pesz ti cid ter he lé sét csök ken tõ nö vény vé -
del mi el já rá sok al kal ma zá sá ra,

– öko ló gi ai vé de ke zés re,
– in teg rált nö vény vé de lem meg va ló sí tá sá ra,
– az ag rár tu do má nyok te rü le tén fo lyó tu do má nyos

mun ká ba való be kap cso ló dás ra,
– pá lyá za ti te vé keny ség me ne dzse lé sé re,
– ter me lé si fo lya ma tok vég re haj tá sá ra, el len õr zé sé re,

va la mint ku ta tá si fel ada tok meg va ló sí tá sá ra,
– kör nye zet vé del mi elõ írások be tar tá sá ra és ér vé nye sí -

té sé re;
c) a szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -

lyes adott sá gok és kész sé gek:
– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó ké pes ség, kre a ti vi -

tás,
– kör nye zet tel szem be ni ér zé keny ség,
– a kör nye zet vé del mi elõ írások be tar tá sa,
– mér nö ki és ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges

kom mu ni ká ci ós is me re tek és kész sé gek,
– szak mai fe le lõs ség tu dat,
– szak mai to vább kép zés irán ti igény,
– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, kel lõ gya kor lat

meg szer zé se után ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá ra.

8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges kö te le zõ ala po zó is -
me ret kö rök (14–18 kre dit):

ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek: ké mi ai, mo le ku lá -
ris bi o ló gi ai és bio ké mi ai, kör nye zet vé del mi és to xi ko ló -
gi ai, öko ló gi ai is me re tek,

köz gaz da sá gi és tár sa da lom tu do má nyi alap is me re tek:
gaz dál ko dá si és ke res ke del mi, vi dék fej lesz té si és vál lal -
ko zá si me nedzs ment is me re tek.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei
36–44 kre dit:

ter mé szet tu do má nyi és mû sza ki is me re tek: nö vény kór -
ta ni, nö vény vé del mi en to mo ló gi ai, her bo ló gia és gyom -
sza bá lyo zás, al kal ma zott nö vény-bio tech no ló gi ai és re -
zisz ten cia bi o ló gi ai, szak ta nács adás és dön tés tá mo ga tó
rend sze rek, mû sza ki, in for ma ti kai is me re tek,

nö vény vé de lem ta ni is me re tek: di ag nosz ti kai, nö vény -
vé del mi elõ re jel zés, jár vány tan, in teg rált (öko ló gi ai, bi o -
ló gi ai) nö vény vé del mi, er dé sze ti nö vény vé del mi, nö vény -
vé del mi jogi és szak igaz ga tá si is me re tek.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei 22–34 kre dit:

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
nö vény kór ta ni is me re tek, nö vény vé del mi ál lat ta ni, her -

bo ló gi ai, üze mi nö vény vé de lem, in ter disz cip li ná ris mo -
dul;

dip lo ma mun ka: 30 kre dit.

9. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

A szak mai gya kor lat idõ tar ta ma leg alább 4 hét, ame lyet
a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter ve ha tá roz meg.

10. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert
leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal
egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük -
sé ges bár mely olyan élõ ide gen nyelv bõl, ame lyen az adott 
szak má nak tu do má nyos szak iro dal ma van.

11. A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te lei:

A hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá sa alap já ul szol gá ló is -
me re tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott – össze -
ve té se alap ján el is mer he tõ le gyen leg alább 60–84 kre dit a
ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök ben:
 növénytermesztés, ker té sze ti ter mesz tés, nö vény vé de lem,
ál lat te nyész tés, gaz da sá gi is me re tek.

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a fel so -
rolt is me ret kö rök ben leg alább 60 kre dit tel ren del kez zen a
hall ga tó. A leg alább 60 kre dit el is me ré se ese tén az in téz -
mény elõ ír hat ja, hogy a leg fel jebb to váb bi 24 kre di tet – a
fel so rolt is me ret kö rök ben – a hall ga tó a mes ter fo ko zat
meg szer zé sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san (a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény ta nul má nyi és vizs ga sza bály za tá ban
meg ha tá ro zot tak sze rint) sze rez ze meg.
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7. TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: táj épí tész mér -
nö ki

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les táj épí tész mér nök
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MSc in

Lands ca pe Ar chi tect

3. Kép zé si te rü let: ag rár

4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott sza kok:

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe a táj ren de zõ és kert épí tõ mér nö ki alap kép zé si szak.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alapkép -
zési sza kok:

– ag rár kép zé si te rü let rõl: a ker tész mér nö ki, a föld mé rõ 
és föld ren de zõ mér nö ki, az er dõ mér nö ki alap kép zé si sza -
kok;

– mû sza ki kép zé si te rü let rõl: az épí tész mér nö ki, az épí -
tõ mér nök (te le pü lés üze mel te tõ szak irány) alap kép zé si
sza kok;

– ter mé szet tu do má nyi kép zé si te rü let rõl: a föld rajz
alap kép zé si szak;

– 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai, il let ve
egye te mi szin tû ker tész mér nök, er dõ mér nök, épí tész mér -
nök, épí tõ mér nök sza kok.

4.3. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe: to váb bá azok az alap- vagy mes -
ter fo ko za tot adó alap kép zé si sza kok, il let ve a fel sõ ok ta -
tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai
vagy egye te mi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre -
dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve -
té se alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott -
sá ga el fo gad.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 4 fél év

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 120 kre dit

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 22–28 kre dit

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 18–24 kre dit

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 34–40 kre dit

6.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 6 kre dit

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 30 kre dit

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 30%

7. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan ok le ve les táj épí tész mér nö kök
kép zé se, akik a szak te rü let ha gyo má nya i val és az eu ró pai
táj épí té sze ti is ko lák kö ve tel mé nye i vel össz hang ban biz tos 
el mé le ti tu dás sal, elem zõ és szin te ti zá ló kész ség gel ren -
del kez nek. A mes ter sza kon vég zett táj épí tész mér nö kök
meg fe le lõ öko ló gi ai ala pok kal, épí té sze ti, mû sza ki, va la -
mint tár sa da lom- és gaz da ság tu do má nyi is me re tek kel ren -
del kez nek ah hoz, hogy a te le pü lés és a táj, a ré gió és a kis -
tér ség fej lesz té se so rán a fenn tart ha tó ság el vét kép vi sel -
jék. A mes ter sza kon el sa já tí tott is me re tek bir to ká ban al -
kal ma sak ta nul má nya ik dok to ri kép zés ke re té ben tör té nõ
foly ta tá sá ra.

a) A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– táj öko ló gi ai, nö vény föld raj zi,
– dend ro ló gi ai,
– mû vé szet tör té ne ti és kör nye zet esz té ti kai,
– kert- és sza bad tér-épí té sze ti,
– táj- és ter mé szet vé del mi,
– táj ren de zé si, táj- és te le pü lés ter ve zé si, te rü let fej lesz -

té si,
– ter ve zés gra fi kai és vi zu á lis pre zen tá ci ós,
– gaz da sá gi és köz igaz ga tá si

is me re tek;
b) a mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– kü lön bö zõ szin tû és jel le gû táj épí té sze ti ter vek, te le -

pü lé si és te rü let ren de zé si ter vek, táj vé del mi és ter mé szet -
vé del mi ter vek, kert- és sza bad tér-épí té sze ti ter vek ön ál ló
el ké szí té sé re,

– nem zet kö zi kör nye zet ben való mun ka vég zés re, ide -
gen nyel ven szak mai tár gya lá son való rész vé tel re,

– mun ka terv és prog ram ké szí té sé re és vég re haj tá sá ra,
ter ve zõi, fej lesz tõi fel ada tok el lá tá sá ra,

– a táj épí té sze ti ter ve zés, szak irá nyí tás, ál la mi és ön -
kor mány za ti igaz ga tás te rü le tén – meg fe le lõ gya kor la ti
idõ után – ve ze tõi, irá nyí tói mun ka kö rök be töl té sé re,

– a komp lex ter mé sze ti és kul tu rá lis rend sze rek meg -
értésére, a rész és egész vi szo nyá nak ér tel me zé sé re,

– táj föld raj zi, nö vény ta ni, nö vény al kal ma zá si és
 ökológiai is me re tek al kal ma zá sá ra,

– táj ér té ke lé si, zöld fe lü let-ér té ke lé si mód sze rek fej -
lesz té sé re,

– a táj épí té szet kul tu rá lis je len tõ sé gé nek is me re te alap -
ján tör té ne ti elem zé sek, vizs gá la tok és ér té ke lé sek ké szí té -
sé re,

– a kert- és sza bad tér ter ve zés tár sa dal mi, öko ló gia,
 mûszaki as pek tu sa i nak is me re te bir to ká ban azok kre a tív
mó don való al kal ma zá sá ra;
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c) a szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyes adott sá gok és kész sé gek:

– in teg rált és ho lisz ti kus gon dol ko dás ra való kész ség,
rend szer szem lé let,

– kre a ti vi tás, ter ve zõi, fej lesz tõi ké pes ség,
– ma gas szin tû vi zu á lis lá tás mód és ki fe je zõ kész ség,

sza bad ké zi és di gi tá lis (CAD, GIS) raj zi ké pes ség,
– jó meg fi gye lõ kész ség esz té ti kai, tér be li és idõ be li

szem pon tok alap ján,
– tár gya ló ké pes ség (ide gen nyel ven is),
– mo ti vált ság az is me ret anyag fo lya ma tos bõ ví té sé re,

az új mû sza ki is me re tek al kal ma zá sá ra, az öko ló gi ai szem -
lé let fej lesz té sé re,

– kör nye zet tu da tos ma ga tar tás,
– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, kel lõ gya kor lat

meg szer zé se után ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá ra.

8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges kö te le zõ ala po zó is -
me ret kö rök 22–28 kre dit:

táj öko ló gi ai, nö vény föld raj zi, dend ro ló gi ai és in for ma -
ti kai, kor társ épí té sze ti, köz igaz ga tá si és jogi, mû vé szet -
tör té ne ti és kör nye zet esz té ti kai, kör nye zet-gaz da ság ta ni
és szo ci o ló gi ai is me re tek.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei
18–24 kre dit:

kert- és sza bad tér-épí té sze ti is me re tek, táj ren de zé si, ter -
mé szet vé del mi, te rü let fej lesz té si, ter ve zés gra fi kai, er dé -
sze ti, kom mu ni ká ció és pre zen tá ci ós tech ni kai is me re tek.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei 34–40 kre dit:

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
a vá lasz tott té má nak meg fe le lõ szak mai törzs anyag

egyes ré sze i nek bõ vebb el sa já tí tá sa ér de ké ben meg hir de -
tett tan tár gyak;

dip lo ma mun ka: 30 kre dit.

9. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

A szak mai gya kor lat idõ tar ta ma leg alább 4 hét, ame lyet
a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter ve ha tá roz meg.

10. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert
leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal
egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük -
sé ges bár mely olyan élõ ide gen nyelv bõl, ame lyen az adott 
szak má nak tu do má nyos szak iro dal ma van.

11. A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te lei:

A hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá sa alap já ul szol gá ló is -
me re tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott – össze -

ve té se alap ján el is mer he tõ le gyen leg alább 60–84 kre dit a
ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök ben: ter -
mé szet tu do má nyi, gaz da ság- és tár sa da lom tu do má nyi
tárgy kö rök (20–35 kre dit): ter mé szet föld raj zi és föld ta ni
is me re tek, nö vény ta ni és öko ló gi ai is me re tek, mû sza ki
alap is me re tek, áb rá zo ló ge o met ri ai is me re tek, ge o dé zi ai
és föld nyil ván tar tá si is me re tek, ál ta lá nos és ter mé szet vé -
del mi jogi és igaz ga tá si is me re tek, köz gaz da sá gi is me re -
tek; szak mai tárgy kö rök (40–60 kre dit): épí té sze ti is me re -
tek, kert épí té si is me re tek, út- és köz mû épí té si is me re tek,
mû sza ki és sza bad ké zi raj zi is me re tek, dend ro ló gi ai is me -
re tek, táj- és vi dék fej lesz té si is me re tek, kör nye zet vé del mi
is me re tek, ker té sze ti és er dé sze ti is me re tek, víz gaz dál ko -
dá si is me re tek, gaz dál ko dás vé dett te rü le te ken, nö vény-,
ál lat- és élõ hely-vé de lem, ter mé szet vé del mi bi o ló gia.

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a fel so -
rolt is me ret kö rök ben leg alább 60 kre dit tel ren del kez zen a
hall ga tó. A leg alább 60 kre dit el is me ré se ese tén az in téz -
mény elõ ír hat ja, hogy a leg fel jebb to váb bi 24 kre di tet – a
fel so rolt is me ret kö rök ben – a hall ga tó a mes ter fo ko zat
meg szer zé sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san (a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény ta nul má nyi és vizs ga sza bály za tá ban
meg ha tá ro zot tak sze rint) sze rez ze meg.

8. TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: természetvé -
delmi mér nö ki

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les ter mé szet vé del mi mér nök
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MSc in

Na tu re Con ser va ti on

3. Kép zé si te rü let: ag rár

4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott sza kok:

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe a ter mé szet vé del mi mér nö ki alap kép zé si szak.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ sza kok:

– ag rár kép zé si te rü let rõl: a kör nye zet gaz dál ko dá si
 agrármérnöki, a nö vény ter mesz tõ mér nö ki, az ál lat te -
nyész tõ mér nö ki, a ker tész mér nö ki, a táj ren de zõ- és kert -
épí tõ mér nö ki, a me zõ gaz da sá gi mér nö ki, a vad gaz da mér -
nö ki, az er dõ mér nö ki alap kép zé si sza kok;

– mû sza ki kép zé si te rü let rõl: a kör nye zet mér nö ki alap -
kép zé si szak;
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– ter mé szet tu do má nyi kép zé si te rü let rõl: a bi o ló gia, a
föld rajz, a föld tu do má nyi, a kör nye zet tan alap kép zé si sza -
kok, to váb bá bi o ló gia ta nár, bi o ló gus, föld rajz ta nár, ge og -
rá fus, ge o ló gus, kör nye zet tan-ta nár, kör nye zet tu do má nyi,
kör nye zet vé de lem-ta nár fõ is ko lai, il let ve egye te mi szin tû
sza kok.

4.3. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe: to váb bá azok az alap- vagy mes -
ter fo ko za tot adó alap kép zé si sza kok, il let ve a fel sõ ok ta -
tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai
vagy egye te mi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre -
dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve -
té se alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott -
sá ga el fo gad.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 4 fél év

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 120 kre dit

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 15–22 kre dit

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 30–42 kre dit

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 30 kre dit

6.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 6 kre dit

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 30 kre dit

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 30%

7. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja ok le ve les ter mé szet vé del mi mér nö kök
kép zé se, akik ké pe sek a ter mé szet vé de lem ál ta lá nos és sa -
já tos fel ada ta i nak meg ter ve zé sé re, szer ve zé sé re és irá nyí -
tá sá ra. Meg szer zett el mé le ti tu dá suk al kal ma zá sa so rán
ha té ko nyan ér vé nye sí tik a ter mé szet vé del mi el ve ket és
elõ írásokat. A mes ter sza kon el sa já tí tott is me re tek bir to ká -
ban al kal ma sak ta nul má nya ik dok to ri kép zés ke re té ben
tör té nõ foly ta tá sá ra.

a) A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– ter mé szet vé del mi és öko ló gi ai,
– bi o di ver zi tá si és ge ne ti kai,
– táj tör té ne ti,
– kör nye zet po li ti kai és jogi is me re tek,
– ter mé sze ti ál la pot fel mé ré si, mo ni to ro zá si és hatás -

ismeretek,
– a glo bá lis kör nye ze ti rend sze rek is me re te;
b) a mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– ter mé szet vé del mi és öko ló gi ai ha tás ta nul má nyok el -

ké szí té sé re,

– ter mé szet vé del mi ne ve lés re,
– az öko ló gi ai ala po kon nyug vó ter mé szet vé del mi

 turizmus meg szer ve zé sé re,
– a ter mé szet vé de lem ha tó sá gi és köz igaz ga tá si fel ada -

ta i nak el lá tá sá ra,
– ál lat- és nö vény ker tek, va das par kok, mú ze u mok és

más be mu ta tó in téz mé nyek ben ve ze tõi fel ada tok ellátá -
sára,

– ex situ gén meg õr zé si fel ada tok el lá tá sá ra,
– ter mé szet vé del mi, vad- és hal gaz dál ko dá si, vadá -

szati, ha lá sza ti és hor gá sza ti szak igaz ga tá si szer vek és
szak ha tó sá gok szak irá nyú kép zett sé get igény lõ munka -
köreinek be töl té sé re,

– a ter mé szet vé de lem jog sza bá lyi elõ írásainak meg fe -
le lõ ter ve zé sé re, irá nyí tá sá ra, va la mint ter mé szet vé del mi
szak ta nács adás ra,

– a ter mé szet vé de lem te rü le tén te vé keny ke dõ me zõ -
gaz da sá gi és er dõ gaz da sá gi vál lal ko zá sok, va la mint ha zai
és nem zet kö zi, nem kor mány za ti szer vek nél szak irá nyú
kép zett sé get igény lõ ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá ra;

c) a szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyes adott sá gok és kész sé gek:

– ön ál ló mun ka vég zés re való al kal mas ság,
– konf lik tus ke ze lés a vad gaz dál ko dás és egyéb más

me zõ gaz da sá gi, va la mint ter mé szet vé del mi ága za tok kö -
zött fel me rü lõ prob lé mák ese tén,

– szak mai kon zul tá ci ó ra való ké pes ség a ter mé szet vé -
del met érin tõ kér dé sek ben,

– kre a ti vi tás,
– szak mai vé le mény al ko tás és an nak ha té kony kom -

mu ni ká lá sa,
– ter ve zé si-fej lesz té si és me ne dzse lé si al kal mas ság,
– in for má ció fel hasz ná lá si és -elem zõ ké pes ség,
– kör nye zet tu da tos ma ga tar tás,
– a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi elõ írások be -

tar ta tá sa,
– ter mé szet- és élõ hely vé de lem irán ti fo gé kony ság,
– szak mai fe le lõs ség tu dat,
– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, kel lõ gya kor lat

meg szer zé se után ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá ra.

8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges kö te le zõ ala po zó is -
me ret kö rök 15–22 kre dit:

bi o di ver zi tás-mo ni to ro zás, mo ni tor ing táv ér zé ke lés sel,
ter mé szet vé del mi ge ne ti ka, táj- és ve ge tá ció tör té net, bio -
eti ka, in for má ció ke re sés és szak nyelv.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei
30–42 kre dit:

Ma gyar or szág és Eu ró pa vé dett ter mé sze ti te rü le tei, ter -
mé szet vé del mi po li ti ka, kör nye zet po li ti ka, nem zet kö zi és
ha zai ter mé szet vé del mi jog, a ter mé szet vé de lem nem zet -
kö zi és ha zai hely ze te és tör té ne te, ter mé szet vé del mi va -
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gyon gaz dál ko dás, ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vek ké szí -
té se, ter mé sze ti ál la pot fel mé rés és ha tás vizs gá lat, kör nye -
ze ti ne ve lés, glo bá lis kör nye ze ti rend sze rek mû kö dé se.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei 30–40 kre dit:

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
a vá lasz tott spe ci á lis te rü le tek meg fe le lõ szak mai törzs -

anyag egyes ré sze i nek bõ vebb el sa já tí tá sa ér de ké ben meg -
hir de tett tan tár gyak;

dip lo ma mun ka: 30 kre dit.

9. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

A szak mai gya kor lat idõ tar ta ma leg alább 4 hét, ame lyet
a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter ve ha tá roz meg.

10. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert
leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal
egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük -
sé ges bár mely olyan élõ ide gen nyelv bõl, ame lyen az adott 
szak má nak tu do má nyos szak iro dal ma van.

11. A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te lei:

A hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá sa alap já ul szol gá ló is -
me re tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott – össze -
ve té se alap ján el is mer he tõ le gyen leg alább 60–84 kre dit a
ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök ben: ter -
mé szet tu do má nyi, gaz da ság- és tár sa da lom tu do mány
tárgy kö rök (15–25 kre dit); szak mai törzs anyag tárgy kö rök 
(45–65 kre dit): ter mé szet vé del mi ál lat tan és nö vény tan,
bio ge og rá fi ai és öko ló gi ai is me re tek, gaz dál ko dás vé dett
te rü le te ken, nö vény-, ál lat- és élõ hely vé de lem, ter mé szet -
vé del mi alap is me re tek, ter mé szet vé del mi bi o ló gia.

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a fel so -
rolt is me ret kö rök ben leg alább 60 kre dit tel ren del kez zen a
hall ga tó. A leg alább 60 kre dit el is me ré se ese tén az in téz -
mény elõ ír hat ja, hogy a leg fel jebb to váb bi 24 kre di tet – a
fel so rolt is me ret kö rök ben – a hall ga tó a mes ter fo ko zat
meg szer zé sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san (a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény ta nul má nyi és vizs ga sza bály za tá ban
meg ha tá ro zot tak sze rint) sze rez ze meg.

9. VADGAZDA MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: vad gaz da mér -
nö ki

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les vad gaz da mér nök

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MSc in
Wild li fe Con ser va ti on and Ma na ge ment

3. Kép zé si te rü let: ag rár

4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott sza kok:

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe a vad gaz da mér nö ki alap kép zé si szak.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ sza kok: az
ál lat te nyész tõ mér nö ki, a kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár -
mér nö ki, a me zõ gaz da sá gi mér nö ki, az er dõ mér nö ki, a ter -
mé szet vé del mi mér nö ki alap kép zé si sza kok, va la mint az
ál lat or vos osz tat lan, egy sé ges szak.

4.3. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe: to váb bá azok az alap- vagy mes -
ter fo ko za tot adó alap kép zé si sza kok, il let ve a fel sõ ok ta -
tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai
vagy egye te mi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre -
dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve -
té se alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott -
sá ga el fo gad.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 4 fél év

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 120 kre dit

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 15–22 kre dit

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 32–39 kre dit

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 30 kre dit

6.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 6 kre dit

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 30 kre dit

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 30%

7. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan ok le ve les vad gaz da mér nö kök
kép zé se, akik szak te rü le tük gya kor la ti mû ve lé sé hez és irá -
nyí tá sá hoz, il let ve an nak el len õr zé sé hez szük sé ges szak -
mai, ter mé szet tu do má nyi, va la mint – szak te rü le tük gya -
kor lá sá hoz meg fe le lõ – mû sza ki és gaz da sá gi is me re tek kel 
ren del kez nek. A mes ter sza kon meg szer zett is me re tek bir -
to ká ban al kal ma sak a dok to ri kép zés ben való rész vé tel re.

a) A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– a vad gaz dál ko dás el mé le ti és gya kor la ti is me re tei,
– öko ló gi ai, ge ne ti kai és vad egész ség ügyi is me re tek,
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– a vad bi o ló gia el mé le ti és tu do má nyos te rü le te in szer -
zett is me re tek,

– tér in for ma ti kai, mo ni tor ing-mód szer ta ni is me re tek,
– pi a ci és gaz dál ko dá si is me re tek;
b) a mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– tér in for ma ti kai mód sze rek al kal ma zá sá ra a vad gaz -

dál ko dás ter ve zé sé ben,
– mo ni tor ing rend szer meg ter ve zé sé re, üze mel te té sé re

és az ered mé nyek ki ér té ke lé sé re, va la mint a vad ál lo mány
és élõ he lye ál la po tá nak fo lya ma tos fel tér ké pe zé sé re,

– kör nye ze ti ha tás vizs gá la tok el vég zé sé re, a vad ál lo -
mány tar tá sá val járó kör nye ze ti ter he lé sek becs lé sé re,

– a vad ál lo mány ke ze lé si mód ja i nak ér té ke lé sé re, an -
nak a gén kész let re gya ko rolt eset le ges ha tá sá nak ér té ke lé -
sé re,

– a vad be teg sé gek fel is me ré sé re és te vé keny rész vé tel -
re azok le küz dé sé ben,

– a vad gaz dál ko dás ból szár ma zó ter mé kek pi ac ra vi te -
lé re,

– ké pe sek szak mai kon zul tá ci ó ra a vad gaz dál ko dást
érin tõ kér dé sek ben,

– a vad gaz dál ko dá si ága za tot a ha zai jog sza bá lyok nak,
az eu ró pai uni ós és egyéb nem zet kö zi nor mák nak meg -
fele lõen tud ják irá nyí ta ni,

– pá lyá za ti te vé keny ség foly ta tá sá ra a vad ál lo mány
 védelmével és an nak a nagy kö zön ség szá má ra tör té nõ be -
mu ta tá sá ra;

c) a szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyes adott sá gok és kész sé gek:

– ön ál ló mun ka vég zés re való al kal mas ság,
– konf lik tus ke ze lés a vad gaz dál ko dás és egyéb más

me zõ gaz da sá gi, va la mint ter mé szet vé del mi ága za tok kö -
zött fel me rü lõ prob lé mák ese tén,

– kre a ti vi tás,
– szak mai vé le mény al ko tás, ter ve zé si-fej lesz té si és

me ne dzse lé si al kal mas ság,
– ha té kony prob lé ma meg ol dó ké pes ség,
– in for má ció fel hasz ná lá si és -elem zõ ké pes ség,
– kör nye zet tu da tos ma ga tar tás,
– a kör nye zet vé del mi és ter mé szet vé del mi elõ írások

be tar tá sa,
– ter mé szet- és élõ hely vé de lem irán ti fo gé kony ság,
– szak mai fe le lõs ség tu dat,
– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, kel lõ gya kor lat

meg szer zé se után ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá ra.

8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges kö te le zõ ala po zó is -
me ret kö rök 15–22 kre dit:

ma te ma ti kai is me re tek; kom mu ni ká ci ós és ve ze té si is -
me re tek; vad bi o ló gi ai, po pu lá ció- és vi sel ke dés öko ló gi ai
is me re tek; eu ró pai uni ós és nem zet kö zi szak mai is me re -
tek, nem zet kö zi és ha zai ter mé szet vé del mi jog.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei
32–39 kre dit:

vad bi o ló gi ai ku ta tá sok; mo ni tor ing és kör nye ze ti ha tás -
vizs gá la tok mód szer ta na; ága za ti ér ték becs lés és kár becs -
lés mód szer ta na; al kal ma zott ge ne ti kai is me re tek; in teg -
rált ap ró vad-, nagy vad- és élõ hely-gaz dál ko dás; ter mé -
szet vé del mi is me re tek; szak ma po li ti kai és nem zet kö zi
vad gaz dál ko dá si kér dé sek; al kal ma zott ge o dé zi ai, föld -
nyil ván tar tá si és tér in for ma ti kai is me re tek; meg elõ zés, hi -
gi é nia és gyógy ke ze lés a vad tar tás ban; vad fel dol go zás;
va dá sza ti tu riz mus, ven dég lá tás és mar ke ting; pá lyá za ti
tech ni kák és pro jekt-me nedzs ment; szak mai kul tú ra, eti ka
és szak ma tör té net.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei 30–40 kre dit:

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
a vá lasz tott spe ci á lis te rü let nek meg fele lõen a szak mai

törzs anyag egyes rész te rü le te i nek bõ vebb el sa já tí tá sa spe -
ci á lis kur zu sok, egyé ni fel ada tok és gya kor la tok, va la mint
ta nul mány utak for má já ban;

dip lo ma mun ka: 30 kre dit.

9. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

A szak mai gya kor lat idõ tar ta ma leg alább 4 hét, ame lyet
a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter ve ha tá roz meg.

10. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert
leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga le té te le vagy az -
zal egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél
szük sé ges bár mely olyan élõ ide gen nyelv bõl, ame lyen az
adott szak má nak tu do má nyos szak iro dal ma van.

11. A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te lei:

A hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá sa alap já ul szol gá ló is -
me re tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott – össze -
ve té se alap ján el is mer he tõ le gyen leg alább 60–84 kre dit a
ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök ben:
öko ló gi ai és ge ne ti kai alap is me re tek, va dá sza ti ál lat tan,
vad ál lo má nyok ter ve zé se és sza bá lyo zá sa, élõ hely fej lesz -
tés, va dá sza ti alap is me re tek, ki no ló gia, fegy ver tan, zárt té ri
vad gaz dál ko dás, va dá sza ti mó dok, üzem gaz da ság tan, tró -
fea bí rá lat, vad be teg sé gek, mû sza ki alap is me re tek, ter mõ -
hely-is me ret tan, vad ál lo má nyok ter ve zé se és sza bá lyo zá sa,
élõ hely fej lesz tés, er dé sze ti, ál lat te nyész té si, nö vény ter -
mesz té si, víz gaz dál ko dá si alap is me re tek, ha lá sza ti, jogi
 ismeretek.

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a fel so -
rolt is me ret kö rök ben leg alább 60 kre dit tel ren del kez zen a
hall ga tó. A leg alább 60 kre dit el is me ré se ese tén az in téz -
mény elõ ír hat ja, hogy a leg fel jebb to váb bi 24 kre di tet – a
fel so rolt is me ret kö rök ben – a hall ga tó a mes ter fo ko zat
meg szer zé sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san (a fel sõ -
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ok ta tá si in téz mény ta nul má nyi és vizs ga sza bály za tá ban
meg ha tá ro zot tak sze rint) sze rez ze meg.

V. JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET

1. RENDÉSZETI VEZETÕ MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: ren dé sze ti ve ze tõ

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MA)

– szak kép zett ség: ok le ve les ren dé sze ti ve ze tõ
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Po li cing

Ma na ger

3. Kép zé si te rü let: jogi és igaz ga tá si

4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott sza kok:

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe: a bün te tés-vég re haj tá si, a bûn ügyi, a gaz da ság vé -
del mi, a ha tár ren dé sze ti, a ka taszt ró fa vé del mi, a köz le ke -
dés ren dé sze ti, a köz rend vé del mi, a pén zügy nyo mo zói és a 
vám igaz ga tá si, köz biz ton sá gi, ál lam biz ton sá gi, vám nyo -
mo zói fõ is ko lai szin tû sza kok, va la mint a bûn ügyi igaz ga -
tá si és a ren dé sze ti igaz ga tá si alap kép zé si sza kok.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: igaz ga tásszer ve zõi, igaz ság ügyi igaz ga tá si,
mun ka ügyi és tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si, nemzet -
közi igaz ga tá si, ha tár ren dé sze ti és vé del mi ve ze tõi.

4.3. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe; to váb bá azok az alap- vagy mes -
ter fo ko za tot adó sza kok, il let ve a fel sõ ok ta tás ról  szóló
1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai vagy egye te -
mi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre dit meg ál la -
pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve té se alap ján
a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott sá ga el fo gad.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 4 fél év

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 120 kre dit

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 10–15 kre dit

6.2. A szak mai törzs anya gá hoz ren del he tõ kre di tek
szá ma: 55–65 kre dit

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 18–28 kre dit

6.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 6 kre dit

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 20 kre dit

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: leg alább 40%

7. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan ren dé sze ti szak em be rek kép zé se,
akik a ta nul má nya ik so rán el sa já tí tott szak mai is me re te ik
bir to ká ban ké pe sek kö zép- és fel sõ ve ze tõi mun ka kö rök el -
lá tá sá ra az igaz ság ügyi, az ön kor mány za ti és pénz ügyi
ága zat; a bün te tés-vég re haj tás, a ha tár õr ség, a rend õrség, a 
ka taszt ró fa vé de lem; va la mint a vám- és pénz ügy õr ség, a
pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok és a ci vil biz ton ság
te rü le tén. A vég zet tek al kal ma sak a ren dé sze ti ve ze tõi fel -
ada tok ha té kony meg ol dá sá ra nem zet kö zi együtt mû kö dé si 
ke ret ben is, to váb bá ta nul má nya ik dok to ri kép zés ben tör -
té nõ foly ta tá sá ra.

a) A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– biz ton ság po li ti kai, ren dé sze ti és ren dé sze ti igaz ga tá -

si, nem zet biz ton sá gi, nem zet kö zi ren dé sze ti együtt mû kö -
dé si, ren dé sze ti tech ni kai is me re tek,

– ve ze té si és szer ve zés el mé le ti, pszi cho ló gi ai és pe da -
gó gi ai, hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si, mi nõ ség biz to sí tá si
is me re tek,

– gaz dál ko dá si és lo gisz ti kai is me re tek,
– ren dé szet tu do má nyi, nem zet kö zi össze ha son lí tó ren -

dé sze ti és kri mi na lisz ti ka is me re tek,
– in teg rált tár sa da lom tu do má nyi, kom mu ni ká ci ós, sta -

tisz ti kai, tu do má nyos ku ta tás-mód szer ta ni, prob lé ma meg -
ol dó tech ni kai és szak nyel vi is me re tek,

– mun ka jo gi, köz igaz ga tá si jogi, pénz ügyi jogi, a nem -
zet kö zi bûn ügyi és ren dé sze ti szer vek együtt mû kö dé sé re
vo nat ko zó jogi is me re tek,

– a ren dé szet szer ve ze ti fel adat- és ha tás kö ri rend sze re, 
jogi sza bá lyo zá sa, ál la mi-köz igaz ga tá si kon tex tu sa, tár sa -
dal mi be ágya zott sá ga, a ren dé sze ti te vé keny ség kont roll-
me cha niz mu sa, a ren dé szet kö zös sé gi mo dell je,

– al kal ma zói szin tû is me re tek a szá mí tó gé pes kom mu -
ni ká ci ó ban;

b) a mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– dön tés ho zó és dön tés-elõ ké szí tõ fel ada tok el lá tá sá ra,
– in for ma ti kai és elekt ro ni kus kom mu ni ká ci ós rend -

sze rek al kal ma zá sá ra,
– nem zet kö zi vo nat ko zá sú ügyek in té zé sé re,
– dön té si ja vas la tok ki dol go zá sá hoz szük sé ges prob -

lémaelemzésre és meg ol dás elem zés re,
– konf lik tus hely ze tek ke ze lé sé re, ered mé nyes tár gya -

lá si tech ni kák al kal ma zás ra,
– irá nyí tói és vég re haj tói fel adat kö rök el lá tá sá ra,
– a bel ügyi, a pénz ügyi és az igaz ság ügyi ága zat, va la -

mint az ezek hez tar to zó ren dé sze ti tes tü le tek, to váb bá pol -
gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok, a ci vil biz ton sá gi szfé -
ra kö ré ben ren dé sze ti be osz tá sok ban kö zép- és fel sõ szin tû 
ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá ra,
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– a ren dé szet te rü le tén a szak mai kö ve tel mé nyek nek
leg in kább meg fe le lõ me ne dzser szem lé le tû ve ze té si és irá -
nyí tá si esz kö zök hasz ná la tá ra, ide ért ve a kor sze rû ve ze té si 
tech ni ká kat és szer ve zé si meg ol dá so kat,

– a ren dé szet te rü le tén ér vé nye sü lõ nem zet kö zi ten den -
ci ák is me re té ben ren dé sze ti együtt mû kö dés re;

c) a szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyes adott sá gok és kész sé gek:

– kre a ti vi tás, ru gal mas ság,
– jó kom mu ni ká ci ós és együtt mû kö dé si at ti tûd,
– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó kész ség, ha tá ro zott -

ság,
– in tu í ció és mód sze res ség,
– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,
– kör nye zet tel szem be ni ér zé keny ség,
– el kö te le zett ség és igény a mi nõ sé gi mun ká ra,
– az élet hosszig tar tó ta nu lás hoz szük sé ges po zi tív

hoz zá ál lás,
– kez de mé nye zés, sze mé lyes fe le lõs ség vál la lás,
– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, a cso port mun ká -

ban való rész vé tel re, kel lõ gya kor lat után ve ze tõi fel ada -
tok el lá tá sá ra.

8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges ala po zó is me ret kö -
rök: 10–15 kre dit

in for ma ti kai, lo gisz ti kai, ren dé szet tu do má nyi alap is me -
re tek,

ál ta lá nos in for ma ti ka, lo gisz ti ka, be ve ze tés a ren dé szet -
tu do mány ba, nem zet kö zi össze ha son lí tó ren dé szet, kri mi -
na lisz ti ka.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
55–65 kre dit

biz ton ság po li ti kai, ren dé sze ti és ren dé sze ti igaz ga tá si,
nem zet biz ton sá gi, ren dé sze ti tech ni kai is me re tek, mun ka -
jog, köz igaz ga tá si jog, pénz ügyi jog, nem zet kö zi bûn ügyi
együtt mû kö dés, a ren dé sze ti szer vek mû kö dé sé nek jogi
alap jai, ve ze tés- és szer ve zés el mé let, ren dé sze ti te vé keny -
sé gek ve ze té se, ren dé sze ti pszi cho ló gi ai és pe da gó gi ai is -
me re tek, mi nõ ség biz to sí tás.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei:

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 18–28 kre dit
a ren dé sze ti szer vek gaz dál ko dá sa, hu mán erõ for rás-

gaz dál ko dás, nem zet kö zi ren dé sze ti együtt mû kö dé si,
rend vé del mi szer vek idõ sze rû fel ada tai,

ve ze tõi kész ség fej lesz tés, in teg rált tár sa da lom tu do má -
nyi is me re tek, kom mu ni ká ció, sta tisz ti kai is me re tek, tu do -
má nyos ku ta tás mód szer tan, szak nyel vi is me re tek;

dip lo ma mun ka: 20 kre dit.

9. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

Négy he tes szak mai gya kor lat kö ve tel mé nye i nek tel je -
sí té se.

10. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert
leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga le té te le vagy az -
zal egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél
szük sé ges an gol nyelv bõl.

11. A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te lei:

A hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol -
gá ló is me re tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro -
zott – össze ve té se alap ján el is mer he tõ le gyen leg alább 60
kre dit a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö -
rök ben: tár sa da lom tu do má nyi is me re tek, jog tu do má nyi is -
me re tek, ál ta lá nos igaz ga tá si is me re tek, szak igaz ga tá si is -
me re tek, pénz ügyi-köz gaz da sá gi is me re tek, köz szol gá la ti
és mun ka jo gi is me re tek, köz gaz da sá gi me nedzs ment is -
me re tek, EU is me re tek.

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a fel so -
rolt is me ret kö rök ben leg alább 50 kre dit tel ren del kez zen a
hall ga tó. A hi ány zó kre di te ket a mes ter fo ko zat meg szer zé -
sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san, a fel vé tel tõl szá mí -
tott két fél éven be lül, a fel sõ ok ta tá si in téz mény ta nul má -
nyi és vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint meg
kell sze rez ni.

VI. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY
KÉPZÉSI TERÜLET

1. EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: egész ség ügyi
szo ci á lis mun ka

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les egész ség ügyi szo ci á lis
mun kás

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: So ci al
He alth Wor ker

3. Kép zé si te rü let: or vos- és egész ség tu do mány

4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott sza kok:

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõk figye -
lembe: a szo ci á lis mun ka és a szo ci ál pe da gó gia alapkép -
zési sza kok.
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4.2. A be ment hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alapkép -
zési sza kok: ápo lás és be teg el lá tás, egész ség ügyi gon -
dozás és pre ven ció, egész ség ügyi szer ve zõ, tár sa dal mi
 tanulmányok, szo ci o ló gia, po li to ló gia, pszi cho ló gia,
 pedagógia.

4.3. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe: to váb bá azok az alap- vagy mes -
ter fo ko za tot adó sza kok, il let ve a fel sõ ok ta tás ról  szóló
1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai vagy egye -
temi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre dit meg -
állapításának alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve té se
alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott sá ga
el fo gad.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 4 fél év

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 120 kre dit

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 15–20 kre dit

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 50–60 kre dit

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 20–30 kre dit

6.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 5 kre dit

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 20 kre dit

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 40%

7. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan szak em be rek kép zé se, akik az
egész ség- és tár sa da lom tu do má nyok te rü le tén meg szer zett 
el mé le ti és mód szer ta ni is me re te ik bir to ká ban ké pe sek az
egész ség ügyi és szo ci á lis prob lé mák ke ze lé sé re a szak mai, 
a tár sa dal mi és az ága zat kö zi együtt mû kö dés so rán. A vég -
zet tek ak tív részt ve võ i vé vál nak a pre ven tív te vé keny sé -
gek nek és az akut prob lé mák meg ol dá sá ra irá nyu ló te vé -
keny sé gi for mák nak, il let ve az utó gon do zás nak. Fel ké -
szült sé gük alap ján kel lõ mély sé gû el mé le ti is me ret tel és
gya kor la ti kész ség gel ren del kez nek ta nul má nya ik dok to ri
kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá hoz.

a) A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– az egész sé gi ál la po tot meg ha tá ro zó egyé ni, tár sa dal -

mi, epi de mi o ló gi ai és jogi fel té tel rend sze rek össze füg gé -
se i nek, ku ta tá sá nak és elem zé sé nek komp lex is me re te,

– szol gál ta tás ter ve zé si és eva lu á ci ós is me re tek,
– egész ség tu do má nyi is me re tek,
– al kal ma zott ma ga tar tás tu do má nyi, men tál hi gi é nés és 

lé lek ta ni is me re tek,

– re ha bi li tá ci ós is me re tek,
– a szo ci á lis mun ka is me re tei,
– az egész ség ügyi me nedzs ment is me re tei;
b) a mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– az in teg rált szak mai is me re tek fel hasz ná lá sá ra és

gya kor la ti al kal ma zá sá ra,
– az egész ség ügyi és szo ci á lis prob lé mák egyé ni és tár -

sa dal mi össze füg gé se i nek fel tá rá sá ra és elem zé sé re, fej -
lesz té si prog ra mok ki dol go zá sá ra,

– ön ál ló se gí tõ fo lya ma tok ki dol go zá sá ra és ki vi te le zé -
sé re,

– az egész ség ügyi és szo ci á lis prob lé mák komp lex ke -
ze lé sé re,

– szo ci á lis di ag nosz ti ka és te rá pia ki dol go zá sá ra és al -
kal ma zá sá ra,

– az egész ség ügyi és a szo ci á lis szol gál ta tók, va la mint
a mik ro kör nye zet kö zött a ha té kony prob lé ma meg ol dás
ér de ké ben egyé ni és kör nye ze ti erõ for rá sok fel tá rá sá ra,
moz gó sí tá sá ra és együtt mû kö dés ki ala kí tá sá ra,

– szo ci á lis se gí tõ fel ada tok el lá tá sá ra spe ci á lis egész -
ség ügyi és men tá lis prob lé mák kal küz dõ cso por tok ese té -
ben,

– a re ha bi li tá ció ré sze ként szo ci á lis fej lesz tõ prog ra -
mok ki dol go zá sá ra és al kal ma zá sá ra a spe ci á lis re ha bi li tá -
ci ót igény lõ be teg sé gek és cso por tok ese té ben,

– te am-mun ká ban való rész vé tel re;
c) szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé lyes

adott sá gok és kész sé gek:
– jó kom mu ni ká ci ós kész ség,
– kre a ti vi tás, ru gal mas ság,
– prob lé ma fel is me rõ, -elem zõ és -meg ol dó kész ség,
– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,
– in tu í ció és mód sze res ség,
– ta nu lá si kész ség,
– kör nye zet tel szem be ni ér zé keny ség,
– el kö te le zett ség és igény a mi nõ sé gi mun ká ra,
– igény a szak mai to vább kép zés ben való rész vé tel re,
– kez de mé nye zõ kész ség,
– sze mé lyes fe le lõs ség vál la lás,
– dön tés ho za ta li ké pes ség,
– rend szer szem lé le tû gon dol ko dás mód,
– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, a cso port mun ká -

ban való rész vé tel re, kel lõ gya kor lat után ve ze tõi fel ada -
tok el lá tá sá ra.

8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges ala po zó is me ret kö -
rök: 15–20 kre dit

az egész sé gi ál la pot tár sa dal mi össze te või és a jó lé ti el -
lá tá sok: a tár sa dal mi stá tus, az egész sé gi ál la pot és az élet -
mód össze füg gé sei, epi de mi o ló gi ai, de mog rá fi ai alap is -
me re tek, egész ség po li ti ka és gaz da ság tan, az egész ség ügy
jogi sza bá lyo zá sa, be teg jo gok, egész ség szo ci o ló gi ai,
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egész ség pszi cho ló gi ai is me re tek, jó lé ti po li ti kák, biz to sí -
tá si és fi nan szí ro zá si rend sze rek,

szo ci á lis mun ka is me re tei: az egész ség ügyi szo ci á lis
mun ka al kal ma zott mód sze rei és be avat ko zá si tech ni kái, a
szo ci á lis mun ka gya kor la ta,

egész ség tu do má nyi is me re tek: kör nye zet-egész ség -
ügyi, va la mint mun ka- és élel me zés ügyi is me re tek, hu mán 
öko ló gia, egész ség fej lesz tés, egész ség pe da gó gia, egész -
ség meg õr zés.

8.2. A szak mai törzs anyag is me ret kö rei: 50–60 kre dit
szo ci á lis mun ka is me re tei: szo ci á lis mun ka idõ sek kel,

szo ci á lis mun ka egész ség ká ro so dot tak kal, szo ci á lis mun -
ka szen ve dély be te gek kel, krí zis in ter ven ció, szo ci á lis és
egész ség ügyi pre ven ció, egész ség ügyi szo ci á lis mun ka, a
szo ci á lis se gí tés eti ká ja és gaz da ság ta na,

al kal ma zott ma ga tar tás tu do má nyi, men tál hi gi é nés és
lé lek ta ni is me re tek: szo ci ál pszi cho ló gia és szociálpszi -
chiátria, a de vi an cia lé lek ta na, a csa lád lé lek tan alap jai, a
be teg ség lé lek ta na, ápo lás lé lek tan, vesz te ség pszi cho ló gia, 
pszi chi át ria, men tál hi gi é nés, pszi chi át ri ai és pszichote -
rápiás is me re tek,

re ha bi li tá ció és tár sa dal mi in teg rá ció: re ha bi li tá ci ós is -
me re tek, spe ci á lis cso por tok re ha bi li tá ci ó ja,

me nedzs ment is me re tek: egész ség ügyi me nedzs ment,
pro jekt me nedzs ment, ku ta tás-mód szer ta ni is me re tek, szol -
gáltatások ter ve zé se és eva lu á ci ó ja,

egész ség tu do má nyi is me re tek: spe ci á lis cso por tok
egész ség ügyi és szo ci á lis jel lem zõi, egész ség ügyi és szo -
ci á lis szol gál ta tá sok.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei: 40–50 kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek is me ret kö rei: 20–30 kre dit
öre ge dés tu do mány: az öre ge dés bi o ló gi ai és élet ta ni jel -

lem zõi, az idõ sö dõ tár sa da lom tár sa da lom po li ti kai vo nat -
ko zá sai, az öre ge dés lé lek ta na, az egész sé ges öre ge dés
esé lyei, öko ló gi ai ge ron to ló gia, pszi chi át ri ai be teg sé gek
idõs kor ban, a kör nye zet, a mun ka, a táp lál ko zás és a tár sa -
da lom sze re pe az öre ge dés fo lya ma tá ban, idõs ko ri egész -
ség meg õr zés, a szo ci á lis mun ka spe ci á lis fel ada tai az idõs -
gon do zás ban,

fo gya té kos ság tan: fo gya ték kal élõk hely ze te és élet mi -
nõ sé ge, esély egyen lõ ség és tár sa dal mi be fo ga dás, be fo ga -
dást se gí tõ prog ra mok, fo gya té ko sok re ha bi li tá ci ó ja,

men tá lis és szen ve dély be teg sé gek: men tá lis és szen ve -
dély be teg sé gek egész ség ügyi és tár sa dal mi jel lem zõi,
egyé ni, csa lá di, kö zös sé gi ha tá sai, kul tu rá lis össze te või,
meg elõ zés és ke ze lés, te rá pi ás és men tál hi gi é nés mód sze -
rek, re ha bi li tá ció,

szo ci á lis mun ka tar tós, il let ve kró ni kus be te gek kel: kró -
ni kus fer tõ zõ, il let ve nem fer tõ zõ be teg sé gek kel küz dõk
hely ze te, ve szé lyez te tett cso por tok, a meg elõ zés, a cél zott
ha té kony se gít ség nyúj tás és a re ha bi li tá ció eszközrend -
szere, hal dok lás és gyász fel dol go zás;

dip lo ma mun ka: 20 kre dit.

9. A kép zés hez kap cso ló dó szak mai gya kor lat kö ve tel -
mé nyei:

A kép zés hez in ten zív te rep gya kor lat kap cso ló dik, leg -
alább 15 kre dit ér ték ben, 400–450 óra idõ tar tam ban.
Az in ten zív te rep gya kor lat meg oszt ha tó a szak mai törzs -
anyag és a dif fe ren ci ált szak mai anyag is me ret kö rei kö -
zött.

10. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert
leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga le té te le vagy az -
zal egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél
szük sé ges bár mely olyan élõ ide gen nyelv bõl, ame lyen az
adott szak má nak tu do má nyos szak iro dal ma van.

11. A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te lei:

11.1. Az ápo lás és be teg el lá tás, az egész ség ügyi gon -
do zás és pre ven ció, az egész ség ügyi szer ve zõ alap kép zé si
sza ko kon szer zett szak kép zett ség alap ján a hall ga tó nak a
kre dit meg ál la pí tá sa alap já ul szol gá ló is me re tek – fel sõ ok -
ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott – össze ve té se alap ján el -
is mer he tõ le gyen 45 kre dit a szo ci á lis mun ka és a szo ci ál -
po li ti ka alap is me re te i bõl.

A hi ány zó, leg fel jebb 20 kre di tet a mes ter fo ko zat meg -
szer zé sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san, a fel vé tel tõl
szá mí tott két fél éven be lül, a fel sõ ok ta tá si in téz mény ta -
nul má nyi és vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint meg kell sze rez ni.

11.2. A po li to ló gia, szo ci o ló gia, tár sa dal mi ta nul má -
nyok, pe da gó gia és pszi cho ló gia alap kép zé si sza ko kon
szer zett szak kép zett ség alap ján a hall ga tó nak a kre dit
meg ál la pí tá sa alap já ul szol gá ló is me re tek – fel sõ ok ta tá si
tör vény ben meg ha tá ro zott – össze ve té se alap ján el is mer -
he tõ le gyen 45 kre dit a szo ci á lis mun ka és az egész ség ügy
alap is me re te i bõl, amely bõl leg alább 25 kre dit a szo ci á lis
mun ka leg alább 20 kre dit az egész ség ügy té ma kö ré bõl le -
gyen el is mer he tõ.

A hi ány zó, leg fel jebb 20 kre di tet a mes ter fo ko zat meg -
szer zé sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san, a fel vé tel tõl
szá mí tott két fél éven be lül, a fel sõ ok ta tá si in téz mény ta -
nul má nyi és vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint meg kell sze rez ni.

11.3. A pe da gó gus kép zé si te rü let alap kép zé si szak ja in
szer zett szak kép zett ség alap ján a hall ga tó nak a kre dit
meg ál la pí tá sa alap já ul szol gá ló is me re tek – fel sõ ok ta tá si
tör vény ben meg ha tá ro zott – össze ve té se alap ján el is mer -
he tõ le gyen 40 kre dit a szo ci á lis mun ka és a szo ci ál po li ti -
ka, va la mint 20 kre dit az egész ség ügy alap is me re te i bõl.

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a fel so -
rolt is me ret kö rök ben leg alább 30 kre dit tel ren del kez zen a
hall ga tó, a hi ány zó to váb bi 30 kre di tet a mes ter fo ko zat
meg szer zé sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san, a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény ta nul má nyi és vizs ga sza bály za tá ban
meg ha tá ro zot tak sze rint meg kell sze rez ni.
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2. NÉPEGÉSZSÉGÜGYI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: nép egész ség -
ügyi

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les nép egész ség ügyi szak em -
ber (meg je löl ve a szak irányt)

– vá laszt ha tó szak irá nyok: (nép egész ség ügyi fel ügye -
lõ, epi de mi o ló gia, kör nye zet- és fog lal ko zás-egész ség -
ügyi, egész ség fej lesz tés)

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MSc in
Pub lic He alth (spe ci a li zed in Pub lic He alth, Epi de mi o -
logy, En vi ron men tal and Oc cu pa ti o nal He alth, He alth
Pro mo ti on)

3. Kép zé si te rü let: or vos- és egész ség tu do mány

4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott sza kok:

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõk figye -
lembe: az egész ség ügyi gon do zás és pre ven ció alapkép -
zési szak, va la mint a fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi
LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai szin tû köz egész ség ügyi
jár vány ügyi fel ügye lõ és vé dõ nõ sza kok.

4.2. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe: to váb bá azok az alap- vagy mes -
ter fo ko za tot adó alap kép zé si sza kok, il let ve a fel sõ ok ta -
tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai
vagy egye te mi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre -
dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve -
té se alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott -
sá ga el fo gad.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 3 fél év

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 90 kre dit

6.1. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 30–34 kre dit

6.2. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 40–45 kre dit

6.3. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek szá ma: 5 kre dit

6.4. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 12 kre dit

6.5. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 40%

7. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan nép egész ség ügyi szak em be rek
kép zé se, akik a nép egész ség ügyi te vé keny ség tu do má nyos 
alap ját je len tõ és az ah hoz kap cso ló dó mód szer ta ni és gya -
kor la ti is me re tek bir to ká ban ké pe sek a la kos ság egész sé gi
ál la po tá nak ja ví tá sá ra, a be teg sé gek meg elõ zé sé re a szak -
mai, az össz tár sa dal mi és az ága zat kö zi együtt mû kö dés
 során. A vég zet tek fel ké szült sé gük alap ján al kal ma sak
 tanulmányaik dok to ri kép zés for má já ban tör té nõ folyta -
tására.

a) A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– egész ség ügyi és nép egész ség ügyi is me re tek,
– ve ze té si és szer ve zet el mé le ti is me re tek,
– me nedzs ment és kom mu ni ká ci ós is me re tek,
– öko ló gi ai, kör nye zet-egész ség ta ni és kör nye zet vé -

del mi is me re tek,
– bio sta tisz ti kai és epi de mi o ló gi ai is me re tek,
– táp lál ko zás-egész ség ügyi is me re tek,
– mun ka biz ton sá gi is me re tek,
– ké mi ai biz ton sá gi is me re tek;
b) a mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
nép egész ség ügyi fel ügye lõ szak irá nyon:
– a la kos ság nép egész ség ügyi szük ség le te i nek és igé -

nye i nek fel tá rá sá ra, azok rang so ro lá sá ra és ke ze lé sé re,
– nép egész ség ügyi ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sá ra ve ze -

tõi és vég re haj tói szin ten,
– szer ve zet fej lesz tés re, nép egész ség ügyi prog ra mok,

ak ci ók ter ve zé sé re, szer ve zé sé re, irá nyí tá sá ra és ér té ke lé -
sé re,

– egész ség terv ké szí té sé re;
epi de mi o ló gia szak irá nyon:
– a la kos ság egész sé gi ál la po tá nak és az azt befolyá -

soló té nye zõk nek, va la mint a be teg sé gek meg elõ zé si és
ke ze lé si le he tõ sé ge i nek bio sta tisz ti kai/epi de mi o ló gi ai
elem zé sé re, jel lem zé sé re és mo ni to ro zá sá ra,

– sta tisz ti kai prog ram cso mag al kal ma zá sá ra adat ke ze -
lés és -elem zés cél já ból,

– sta tisz ti kai elem zé sek el vég zé sé re,
– eti o ló gi ai, in ter ven ci ós, di ag nosz ti kus és prog nosz ti -

kus epi de mi o ló gi ai ku ta tá sok meg va ló sí tá sá ra,
– me ta-ana lí zis ké szí té sé re,
– dön tés elem zé si prob lé mák meg ol dá sá ra,
– min ta vé te li el já rá sok el vég zé sé re;
kör nye zet- és fog lal ko zás-egész ség ügyi szak irá nyon:
– a kör nye zet ál la po ta (kül sõ, bel sõ, va la mint mun ka -

he lyi) és az egész sé gi ál la pot kö zöt ti össze füg gé sek fel tá -
rá sá ra, elem zé sé re és jel lem zé sé re,

– az egész sé get ká ro sí tó kör nye ze ti té nye zõk azo no sí -
tá sá ra, ezek ha tá sa i nak csök ken té sé re, ki kü szö bö lé sé re,

– kör nye ze ti mo ni to ro zás el vég zé sé re,
– ké mi ai biz ton sá gi fel ügye let el lá tá sá ra,
– su gár-egész ség ügyi fel ügye let el lá tá sá ra,
– kör nye ze ti koc ká zat becs lés és -elem zés elkészíté -

sére,
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– mun ka biz ton sá gi és élel mi szer-biz ton sá gi fel ügye let
el lá tá sá ra;

egész ség fej lesz tés szak irá nyon:
– a nép egész ség ügyi szük ség le tek ki elé gí té sét cél zó

egész ség fej lesz té si és be teg ség meg elõ zé si prog ra mok ter -
ve zé sé re, szer ve zé sé re, le bo nyo lí tá sá ra és ér té ke lé sé re,

– cél cso por tok egész sé gi, kul tu rá lis és tár sa dal mi-gaz -
da sá gi szem pon tú jel lem zé sé re,

– kap cso lat épí tés re egyé nek kel, cso por tok kal és in téz -
mé nyek kel,

– egész ség fej lesz té si prog ra mok ter ve zé sé re, le bo nyo -
lí tá sá ra és ér té ke lé sé re,

– egész ség terv ké szí té sé re;
c) a szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -

lyes adott sá gok és kész sé gek:
– jó kom mu ni ká ci ós és együtt mû kö dé si kész sé gek,
– ön ál ló vé le mény al ko tás,
– ve ze tõi ké pes sé gek,
– kör nye zet tel szem be ni ér zé keny ség,
– ha té kony konf lik tus ke ze lés.

8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei: 30–34
kre dit

ku ta tá si mód sze rek, elem zé sek és ér té ke lé sek a nép -
egész ség ügyi gya kor lat ban; egész ség ügyi rend sze rek és
egész ség po li ti ka; egész ség-gaz da ság tan; kom mu ni ká ció a 
nép egész ség ügyi gya kor lat ban; nép egész ség ügyi pro jekt-
ter ve zés és meg va ló sí tás.

8.2. Szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá lasz ha tó is me -
ret kö rei:

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 40–45 kre dit
nép egész ség ügyi fel ügye lõ szak irá nyon: az egész sé get

meg ha tá ro zó kör nye ze ti és tár sa dal mi té nye zõk fel mé ré se
és ke ze lé se; egész ség terv ké szí té se és meg va ló sí tá sa; kör -
nye ze ti koc ká zat becs lés, -ke ze lés és kom mu ni ká ció; a
nép egész ség ügyi fel ügye let eu ró pai ki te kin tés ben; ál lam -
igaz ga tá si szak is me re tek,

epi de mi o ló gia szak irá nyon: mo dern bio sta tisz ti kai
mód sze rek; egész ség fel mé ré sek; kli ni kai és ge ne ti kai epi -
de mi o ló gia; epi de mi o ló gi ai vizs gá la tok ter ve zé se, le bo -
nyo lí tá sa és elem zé se; az ered mé nyek ér tel me zé se a nép -
egész ség ügyi és a kli ni kai gya kor lat ban,

kör nye zet- és fog lal ko zás-egész ség ügyi szak irá nyon: a
ter mé sze ti, az épí tett és a mun ka he lyi kör nye zet, va la mint
a táp lál ko zás és élel me zés ha tá sa az egész ség re; kör nye -
zet mo ni to ro zás; kör nye ze ti koc ká zat becs lés, -ke ze lés és
kom mu ni ká ció; kör nye zet-egész ség ügyi rend sze rek és
sza bá lyo zá sok,

egész ség fej lesz tés szak irá nyon: kü lön bö zõ tár sa dal mi
cso por tok (ki e mel ten a hát rá nyos hely ze tû ek) nép egész -
ség ügyi prob lé má i nak azo no sí tá sa és ke ze lé se; kör nye ze ti
koc ká zat becs lés, -ke ze lés és kom mu ni ká ció; egész ség fej -
lesz té si pro jek tek ter ve zé se, le bo nyo lí tá sa és ér té ke lé se;

dip lo ma mun ka: 12 kre dit.

9. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

A szak mai gya kor lat idõ tar ta ma leg alább 4 hét, ame lyet
a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter ve ha tá roz meg.

10. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert
leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal
egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük -
sé ges bár mely olyan élõ ide gen nyelv bõl, ame lyen az adott 
szak má nak tu do má nyos szak iro dal ma van.

11. A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te lei:

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a hall ga -
tó nak a kre dit meg ál la pí tá sa alap já ul szol gá ló is me re tek
– fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott – össze ve té se
alap ján ko ráb bi ta nul má nyai alap ján el is mer he tõ le gyen
leg alább 30 kre dit az aláb bi is me ret kö rök bõl: bio sta tisz ti -
ka és az epi de mi o ló gia alap jai, nép egész ség ügyi me di ci na, 
kör nye zet-egész ség ügyi, mun ka-, fog lal ko zás- és táp lál -
ko zás-egész ség ügyi alap is me re tek, egész ség fej lesz té si
alap is me re tek, szá mí tás tech ni ka és egész ség ügyi in for ma -
ti ka, egész ség ügyi ál lam igaz ga tás.

A hi ány zó kre di te ket a mes ter fo ko zat meg szer zé sé re
irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san, a fel vé tel tõl szá mí tott
két fél éven be lül, a fel sõ ok ta tá si in téz mény ta nul má nyi és
vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint meg kell
sze rez ni.

VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI
TERÜLET

1. SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: szo ci o ló gia

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MA)

– szak kép zett ség: ok le ve les szo ci o ló gus
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MA in

So ci o logy

3. Kép zé si te rü let: tár sa da lom tu do mány

4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott sza kok:

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe: szo ci o ló gia, tár sa dal mi ta nul má nyok alap kép zé si
sza kok.
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4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ sza kok: tör -
té ne lem, nem zet kö zi ta nul má nyok, po li to ló gia, szo ci á lis
mun ka, szo ci ál pe da gó gia, in for ma ti kus könyv tá ros, kom -
mu ni ká ció- és mé dia tu do mány, kul tu rá lis ant ro po ló gia, al -
kal ma zott köz gaz da ság tan, gaz da ság elem zés, köz szol gá la ti, 
gaz dál ko dá si és me nedzs ment, ke res ke de lem és mar ke ting,
em be ri erõ for rá sok, nem zet kö zi gaz dál ko dás, pénz ügy és
szám vi tel, tu riz mus-ven dég lá tás, üz le ti szak ok ta tó alap kép -
zé si sza kok, jo gász egy sé ges, osz tat lan szak.

4.3. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe: to váb bá azok az alap- vagy mes -
ter fo ko za tot adó alap kép zé si sza kok, il let ve a fel sõ ok ta -
tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai
vagy egye te mi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre -
dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve -
té se alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott -
sá ga el fo gad.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 4 fél év

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 120 kre dit

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 20–24 kre dit

6.2. A szak mai törzs anya gá hoz ren del he tõ kre di tek
szá ma: 20–24 kre dit

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma a dip lo ma mun ká val együtt: 65–75 kre dit

6.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 5 kre dit

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 25 kre dit

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 20%

7. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan tár sa da lom tu do má nyi fel ké szült ség -
gel ren del ke zõ szak em be rek kép zé se, akik a tár sa dal mi élet
kü lön bö zõ te rü le te in (po li ti ka, ku ta tás, ok ta tás, kul túra, mé -
dia, gaz da sá gi élet, egész ség ügy, kör nye zet vé de lem, te le pü -
lés gaz dál ko dás, tár sa da lom ter ve zés és -irá nyí tás stb.) ön ál -
ló an vagy te am ben vég zen dõ dön tés ho zói, irá nyí tá si, ter ve -
zé si, szer ve zé si, szak ér tõi, ku ta tá si és ok ta tá si fel ada tok fe le -
lõs ség tel jes el vég zé sé re ké pe sek. A vég zet tek meg fe le lõ el -
mé le ti és gya kor la ti tu dás sal, in ter disz cip li ná ris is me re tek -
kel és nem zet kö zi ki te kin tés sel ren del kez nek. Meg szer zett
is me re te ik bir to ká ban al kal ma sak  tanulmányaik dok to ri
kép zés ke re té ben tör té nõ folytatá sára.

a) A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– a ma gyar tár sa da lom át fo gó is me re te,
– a tár sa da lom tu do má nyi, szo ci o ló gi ai is me re tek,

– a tér ség, a ré gió, a föld rész tár sa dal mi prob lé má i nak,
jel leg ze tes sé ge i nek, fej lõ dé si pa ra dig má i nak rész le tes is -
me re te,

– az Eu ró pai Unió tár sa dal mi, in téz mé nyi rend sze ré nek 
is me re te,

– a glo bá lis tár sa dal mi fo lya ma tok és prob lé mák is me -
re te,

– tár sa da lom el mé le ti, szo ci o ló gi ai és ku ta tás-mód szer -
ta ni is me re tek,

– a tár sa dal mi fo lya ma tok és je len sé gek egy más ra
 hatásának meg ér té sét se gí tõ in ter disz cip li ná ris is me re tek,

– ve ze tõi is me re tek,
– al kal ma zói szin tû is me re tek a szá mí tó gé pes kom mu -

ni ká ci ó ban és elem zés ben,
– a kör nye zet vé de lem, a szak má ban re le váns jogi sza -

bá lyo zás és a szak mai eti ka alap ve tõ is me re te,
– a ku ta tás hoz és a tu do má nyos mun ká hoz szük sé ges,

szé les kör ben al kal maz ha tó prob lé ma meg ol dó tech ni kák
is me re te,

– a glo bá lis gaz da sá gi fo lya ma tok és ezek tár sa dal mi
ha tá sa i nak is me re te,

– a szak mai-eti kai nor mák is me re te és al kal ma zá sa;
b) a mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– az el mé le ti is me re tek pro fesszi o ná lis szin tû al kal ma -

zá sá ra,
– a tár sa dal mi va ló ság fo gal mi ren de zé sé re és ér tel me -

zé sé re,
– a tár sa da lom mal kap cso la tos ku ta tá sok ter ve zé sé re,

irá nyí tá sá ra és szer ve zé sé re,
– ön ál ló és a cso port ke re tek közt tör té nõ ku ta tó mun ka

vég zé sé re,
– a ta nult kva li ta tív és kvan ti ta tív ku ta tá si tech ni kák

gya kor lat ban tör té nõ prob lé ma meg ol dó al kal ma zá sá ra,
– a ku ta tá si ered mé nyek in terp re tá lá sá ra, illetve a szak -

mai tu dás nyil vá nos ság elõt ti szak sze rû meg je le ní té sé re,
– szak mai ta nács adás ra, dön té sek elõ ké szí té sé re,
– el mé le ti és gya kor la ti ku ta tó mun ká ra, va la mint in no -

va tív fej lesz té si fel ada tok el vég zé sé re,
– új prob lé mák, új je len sé gek fel dol go zá sá ra,
– in teg rált is me re tek szé les körû al kal ma zá sá ra a tár sa -

da lom tu do má nyok te rü le tén;
c) szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé lyes

adott sá gok és kész sé gek:
– ön ál ló szak mai ál lás pont ki ala kí tá sá nak ké pes sé ge,
– kri ti kai at ti tûd,
– nyi tott ság az új tár sa da lom tu do má nyi ered mé nyek,

il let ve a tár sa da lom új je len sé gei iránt,
– ide gen nyelv-tu dás, jó kom mu ni ká ci ós ké pes sé gek,
– kre a ti vi tás, nyi tott ság, ru gal mas ság, em pá tia,
– in tu í ció és mód sze res ség,
– ta nu lá si kész ség és jó me mó ria,
– szé les mû velt ség, ön kép zés,
– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,
– kör nye zet tel szem be ni ér zé keny ség,
– el kö te le zett ség és igény a mi nõ sé gi mun ká ra,
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– prob lé ma cent ri kus lá tás mód, prob lé ma meg ol dó gon -
dol ko dás,

– a szak mai to vább kép zés hez szük sé ges po zi tív hoz zá -
ál lás,

– kez de mé nye zés, sze mé lyes fe le lõs ség vál la lás és gya -
kor lás, dön tés ho za tal,

– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, a cso port mun ká -
ban való rész vé tel re, kel lõ gya kor lat után ve ze tõi fel ada -
tok el lá tá sá ra.

8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges ala po zó is me ret kö -
rök:

tár sa da lom tu do má nyos alap is me re tek: 20–24 kre dit
szo ci o ló gia el mé let, szo ci o ló gia tör té net, tár sa da lom el -

mé let, szo ci ál pszi cho ló gia,
ér tel mi ség kép zõ tár gyak, ál ta lá nos is me re tek: 5–7 kre -

dit
episz te mo ló gia, fi lo zó fia, pszi cho ana lí zis, iden ti tás szo -

ci o ló gia.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
20–24 kre dit

ku ta tás mód szer tan, kvan ti ta tív és kva li ta tív elem zé si el -
já rá sok, disz kur zus elem zés, szak szö veg elem zé se és for dí -
tá sa.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei: 65–75 kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 40–50 kre dit
a szo ci o ló gia szak te rü le tei: mig rá ció, kisebbségszo -

ciológia, mû vé szet szo ci o ló gia, tu dás szo ci o ló gia, ok ta tás,
is ko la rend szer, de vi an cia, szer ve ze tek mû kö dé se, cso port -
di na mi ka, a tár sa dal mi-nem (gen der) prob lé mák, val lás -
szo ci o ló gia, kom mu ni ká ció- és mé dia szo ci o ló gia;

dip lo ma mun ka: 25 kre dit.

9. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

A szak mai gya kor lat idõ tar ta ma leg alább 4 hét, ame lyet
a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter ve ha tá roz meg.

10. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ket tõ ál la mi lag el is -
mert leg alább C tí pu sú nyelv vizs ga, ame lyek bõl az egyik
an gol, fran cia vagy né met.

11. A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te lei:

11.1. A hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul
szol gá ló is me re tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro -
zott – össze ve té se alap ján el is mer he tõ le gyen leg alább
60 kre dit a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret -
kö rök ben:

– tár sa da lom tu do má nyi alap is me re tek: szo ci o ló gia,
pszi cho ló gia, fi lo zó fia, tör té ne lem tu do mány, ant ro po ló -
gia, po li to ló gia;

– gaz da sá gi és jogi is me re tek: köz gaz da ság tan, vál la -
lat-gaz da ság tan, kör nye zet vé de lem, jog tu do mány;

– kom mu ni ká ci ós, kul tu rá lis, pi ac- és köz vé le mény-
ku ta tá si is me re tek;

– szak mai is me re tek: szo ci o ló gi ai, tár sa da lom tu do má -
nyi ku ta tás mód szer tan.

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a fel so -
rolt is me ret kö rök ben leg alább 30 kre dit tel ren del kez zen a
hall ga tó. A hi ány zó kre di te ket a mes ter fo ko zat meg szer zé -
sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san, a fel vé tel tõl szá mí -
tott két fél éven be lül, a fel sõ ok ta tá si in téz mény ta nul má -
nyi és vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint meg
kell sze rez ni.

11.2. A 4.2. pont ban meg ha tá ro zott sza ko kon szer zett
szak kép zett ség alap ján a hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá -
sa alap já ul szol gá ló is me re tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben
meg ha tá ro zott – össze ve té se alap ján el is mer he tõ le gyen
20 kre dit a szo ci o ló gia és tár sa da lom tu do má nyi is me ret -
kö rök bõl.

VIII. MÛVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET

1. FILMDRAMATURG MESTERKÉPZÉSI SZAK
OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS

1. Az osz tat lan kép zé si szak meg ne ve zé se: film dra ma -
turg

2. Az osz tat lan kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi
szint és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MA)

– szak kép zett ség: ok le ve les film dra ma turg

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MA in
Film Stu di es

3. Kép zé si te rü let: mû vé sze ti kép zé si te rü let, film- és
vi deó mû vé szet

4. A kép zé si idõ fél évek ben: 10 fél év

5. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 300 kre dit

5.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 22–30 kre dit

5.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 95–125 kre dit
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5.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ
 kreditek szá ma a film szak mai gya kor lat tal együtt:
125–135 kre dit

5.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 15 kre dit

5.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 16 kre dit

5.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 60%

6. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan film dra ma turg szak em be rek kép -
zé se, akik film mû vé sze ti és film dra ma tur gi ai is me re te ik
bir to ká ban al kal ma sak a ma gyar fil mes szak ma ha zai és
kül föl di mû ve lé sé re és kép vi se le té re. A vég zet tek meg fe -
le lõ fil mes mû velt ség gel, film mû vé sze ti is me re tek kel és
el mé lyült dra ma tur gi ai tu dás sal ren del kez nek szak má juk
al ko tó szel le mû mû ve lé sé re. Fel ké szült sé gük alap ján kel lõ 
mély sé gû el mé le ti is me ret tel és gya kor la ti kész ség gel ren -
del kez nek ta nul má nya ik dok to ri kép zés ben tör té nõ foly ta -
tá sá hoz.

a) A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– film tör té ne ti is me re tek,
– film dra ma tur gi ai is me ret anyag,
– for ga tó köny ves is me re tek,
– vi zu á lis mû vé sze ti és mû vé szet tör té ne ti is me re tek,
– pro du ce ri is me re tek,
– PR is me re tek;
b) a mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– el ké szí te ni egy já ték film ere de ti vagy adap tált for ga -

tó köny vét,
– elõ ké szí te ni a for ga tó köny vet a ha zai és nem zet kö zi

pá lyá za to kon való ered mé nyes rész vé tel re,
– az öt let tõl a be mu ta tó ig al ko tó mó don részt ven ni egy 

já ték film el ké szí té sé ben,
– te le ví zi ós mi ni szé ria, film so ro zat meg írá sá ra,
– film ele me zés re, film kri ti ka írá sá ra, fil mes té má jú

 kötet szer kesz té sé re,
– el ké szí te ni egy film rek lám anya gát,
– itt hon és kül föl dön kép vi sel ni a pro duk ci ót,
– a fil mes kul tú ra bár mely szeg men sé vel össze füg gõ

for ga tó könyv író, dra ma turg, kre a tív – pro du cer mun ka kör
be töl té sé re,

– film szak mai irá nyí tó, mû vé sze ti ve ze tõ fel ada tok el -
lá tá sá ra;

c) a szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyes adott sá gok és kész sé gek:

– kre a ti vi tás,
– fe le lõs ség tu dat,
– elem zõ ké pes ség,
– fej lett írás kész ség,
– jó kom mu ni ká ci ós és együtt mû kö dé si ké pes sé gek.

7. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

7.1. Ala po zó is me re tek: 22–30 kre dit

tör té net me sé lés és (film)dra ma tur gi a tör té net; drá ma tör -
té net; társ mû vé sze tek (zene, mû vé szet tör té net, szín ház,
mé dia).

7.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
95–125 kre dit

film dra ma tur gia; kre a tív írás; dra ma tur gia gya kor lat (írás -
tech ni kák, sti lisz ti ka, szö veg gon do zás); for ga tó könyv-ol va -
sás, -elem zés; film elem zés; a film ké szí tés  folyamata, a film -
ké szí tés ele mei (ren de zés, vá gás, lát vány); ma gyar és egye -
temes film tör té net, kor ké pes tör té ne lem; kom mu ni ká ció.

7.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei:

dif fe ren ci ált szak mai anyag: 125–135 kre dit
film író szak irá nyon: for ga tó könyv-írá si el mé le tek,

tech ni kák; já ték film for ga tó könyv-írás; te le ví zi ós mi ni-
szé ria és so ro zat dra ma tur gia; fil mes szak írás, kri ti ka írás;
film szak mai gya kor lat,

kre a tív pro du cer szak irá nyon: pro du ce ri is me re tek;
 hazai és nem zet kö zi pá lyá za ti is me re tek; szer zõi jog;
 angol szak mai nyelv; film szak mai gya kor lat;

dip lo ma mun ka: 16 kre dit.

8. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

A film dra ma tur gi ai szak mai gya kor lat idõ tar ta ma leg -
alább 4 hét, ame lyet a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter ve
 határoz meg.

9. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert
leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal
egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük -
sé ges an gol nyelv bõl.

2. SZÍNHÁZI DRAMATURG MESTERKÉPZÉSI SZAK
OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS

1. Az osz tat lan kép zé si szak meg ne ve zé se: szín há zi dra -
ma turg

2. Az osz tat lan kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi
szint és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MA)

– szak kép zett ség: ok le ve les szín há zi dra ma turg

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MA in
The at re Stu di es
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3. Kép zé si te rü let: mû vé sze ti kép zé si te rü let, szín ház -
mû vé szet

4. A kép zé si idõ fél évek ben: 10 fél év

5. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 300 kre dit

5.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 24–32 kre dit

5.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 80–100 kre dit

5.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma a szín há zi gya kor lat tal együtt: 135–155 kre dit

5.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 15 kre dit

5.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 20 kre dit

5.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 60%

6. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan szín há zi dra ma turg szak em be rek
kép zé se, akik is me rik a kul tú ra írott, meg õr zött és írat lan,
csak át té te le sen do ku men tált tör té ne tét. Te vé keny mó don
vesz nek részt a szín há zi és az au di o vi zu á lis mû vé szi al -
kotófolyamatban. El sa já tí tott is me re te ik bir to ká ban ad mi -
niszt ra tív és me ne dzse ri te vé keny ség ki fej té sé vel is tud ják
tá mo gat ni a lét re jö võ pro duk ci ót. Fel ké szült sé gük alap ján
kel lõ mély sé gû el mé le ti is me ret tel és gya kor la ti kész ség -
gel ren del kez nek ta nul má nya ik dok to ri kép zés ben tör té nõ
foly ta tá sá hoz.

a) A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– drá ma- és szín ház tör té ne ti is me re tek,
– dra ma tur gi ai is me re tek,
– for dí tá si is me re tek,
– szín pa di is me re tek,
– szín há zi fi lo ló gi ai is me re tek,
– könyv tár is me ret,
– PR, me nedzs ment és jogi is me re tek;
b) a mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– egy szö veg fi lo ló gi ai hát tér anya gá nak, szö veg- és

for dí tás elem zé sé nek el vé ge zé sé re,
– drá ma kö tet szer kesz té sé re,
– egy elõ adás szín ház tör té ne ti hát te ré nek re konst ru á lá -

sá ra,
– egy szín ház mû sor po li ti ká já nak ki ala kí tá sá ra,
– a szín há zi pró ba fo lya ma tot elõ ké szí tõ szak ma i lag

pre cíz és mû vé szi leg ér vé nyes szö veg gon do zás elvégzé -
sére,

– a ren de zõ al ko tó part ne re ként tör té nõ rész vé tel re a
pró ba fo lya mat ban,

– egy elõ adás szak mai in for má ci ós és rek lám anya gá -
nak össze ál lí tá sá ra,

– az elekt ro ni kus mé di á ban a pro duk ció kép vi se le té re,

– a tár su lat tag ja i val tör té nõ kö zös mun ká ra,

– egy pró zai szö veg dra ma ti zá lá sá ra, drá ma fordítá -
sára, al kal man ként drá ma írás ra,

– a szín há zi kul tú ra bár mely szeg men sé vel össze füg gõ
mun ka kör be töl té sé re,

– a szín ház mû vé szi és üzem sze rû mû kö dé sé hez kap -
cso ló dó irá nyí tó fel ada tok el lá tá sá ra;

c) a szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyes adott sá gok és kész sé gek:

– ve ze tõi ké pes sé gek,

– jó kom mu ni ká ci ós ké pes sé gek,

– kre a ti vi tás,

– elem zõ és in terp re tá ci ós ké pes sé gek,

– ér zé keny ség,

– fe gye lem,

– ön ál ló ság,

– fe le lõs ség tu dat.

7. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

7.1. Ala po zó is me re tek: 24–32 kre dit
szö veg- és szín ház tör té net, szín ház is me ret, a szín há zi

mû kö dés tan, drá ma ol va sás-tech ni kák, szö veg is me ret,
társ mûvészetek (zene, mû vé szet tör té net, mé dia, film).

7.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
80–100 kre dit

a szín há zi al ko tó fo lya mat ele mei; be ve ze tés a szín há zi
fi lo ló gi á ba; elõ adás szö veg, dra ma ti kus szö veg az el mé let -
ben, a gya kor lat ban; ma gyar és egye te mes drá ma- és szín -
ház tör té net; dra ma tur gia-gya kor lat (da rab vá lasz tás, szö -
veg gon do zás, komp ara tisz ti ka), írás gya kor lat (szi nop szis,
mû sor fü zet, je le net, egy fel vo ná sos); for dí tás gya kor lat
(for dí tás elem zés, for dí tás kri ti ka, drá ma-, ta nul mány- és
film for dí tás); elõ adás kri ti ka-gya kor lat (is mer te tõ, aján ló,
esszé, ta nul mány); szce nog rá fia, moz gás- és lát vány elem -
zés, szín há zi üzem és jog, me nedzs ment.

7.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei:

dif fe ren ci ált szak mai anyag: 135–155 kre dit

szín mû író/mû for dí tó szak irá nyon: mû for dí tás; szín mû -
írás; te le ví zi ós, rá di ós dra ma tur gia, ze nés-, báb-, tánc dra -
ma tur gia; szak irá nyú szak mai gya kor lat,

szín ház tör té nész/szak író szak irá nyon: a szín há zi szak -
írás; szín há zi fi lo ló gia; a szín ház do ku men tá lá sa (tör té net
és gya kor lat); a di gi tá lis adat men tés, adat rög zí tés tech ni -
ká ja, az új (in ter ne tes) könyv tár; a szín ház el mé let ha tás -
me cha niz mu sai; szak irá nyú szak mai gya kor lat;

dip lo ma mun ka: 20 kre dit.
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8. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

A szín há zi dra ma turg szak mai gya kor la tá nak idõtar -
tama leg alább 4 hét, ame lyet a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan -
ter ve ha tá roz meg.

9. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert
leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal
egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél, to váb -
bá még egy C tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal egyen ér té kû
érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük sé ges bár mely
olyan élõ ide gen nyelv bõl, ame lyen az adott szak má nak
tu do má nyos szak iro dal ma van.

3. SZÍNHÁZRENDEZÕ MESTERKÉPZÉSI SZAK
OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS

1. Az osz tat lan kép zé si szak meg ne ve zé se: szín ház ren -
de zõ

2. Az osz tat lan kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi
szint és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MA)

– szak kép zett ség: ok le ve les szín ház ren de zõ
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Sta ge

 Director

3. Kép zé si te rü let: mû vé sze ti kép zé si te rü let, szín ház -
mû vé sze ti

4. A kép zé si idõ fél évek ben: 10 fél év

5. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 300 kre dit

5.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 25–35 kre dit

5.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 120–140 kre dit

5.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma a szín há zi gya kor lat tal együtt: 95–115 kre dit

5.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 15 kre dit

5.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 18 kre dit

5.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 65%

6. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan szín ház ren de zõk kép zé se, akik is -
me rik a vi lág tör té ne ti és kor társ szín há zi irány za ta it, és
ké pe sek egyé ni kon cep ci ó juk szín pa don tör té nõ meg je le -
ní té sé re. Meg szer zett el mé le ti és gya kor la ti is me re te ik bir -
to ká ban al kal ma sak a sze mé lyes fo gal ma zás mód ra, és egy
al ko tó cso port, vagy tár su lat irá nyí tá sá ra és ér vé nyes mon -
dan dó ki fe je zé sé re a szín ház kü lön fé le mû fa ja i ban. Fel ké -
szült sé gük alap ján kel lõ mély sé gû el mé le ti is me ret tel és
gya kor la ti kész ség gel ren del kez nek ta nul má nya ik dok to ri
kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá hoz.

a) A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:

– vi zu á lis mû vé sze ti is me re tek,

– dra ma tur gi ai is me re tek,

– ren de zé si és szín há zi is me re tek,

– me nedzs ment is me re tek;

b) a mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:

– a szí né szek mun ká já nak ve ze té sé re,

– a köz re mû kö dõ mû vé szek és mû sza ki szak em be rek
mun ká já nak meg szer ve zé sé re, össze han go lá sá ra, irá nyí tá -
sá ra,

– kor társ vagy klasszi kus dra ma ti kus szö veg szín pad ra
ál lí tá sá ra,

– meg ha tá ro zott idõ alatt, a szak mai kö ve tel mé nyek -
nek meg fe le lõ elõ adás meg al ko tá sá ra,

– a szín ház üzem sze rû mû köd te té sé re,

– ön ál ló szín há zi mû al ko tás lét re ho zá sá ra,

– a szín ház kre a tív mû faj ként tör té nõ ér tel me zé sé re,

– új szín pa di szö ve gek lét re jöt té nek ins pi rá lá sá ra,

– kö zös gon dol ko dás és íz lés ki ala kí tá sá ra, tár su lat ve -
ze té sé re,

– re per to ár, mû sor rend ki dol go zá sá ra,

– a tár su lat ra jel lem zõ, ér vé nyes mû vé szi mondani -
valót fel mu ta tó ar cu lat meg te rem té sé re,

– al ko tó ként a szín há zi gon do lat ki fe je zé sé hez szük sé -
ges for ma nyelv gaz da gí tá sá ra;

c) a szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyes adott sá gok és kész sé gek:

– a pró ba fo lya ma tért és a lét re jött elõ adá sért fe le lõs ség
vál la lá sa,

– ve ze tõi ké pes sé gek,

– kre a ti vi tás,

– nyi tott ság,

– be fo ga dó ké pes ség,

– tér ér zék.

7. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

7.1. Ala po zó is me re tek: 25–35 kre dit
szín ház és drá ma, tör té net és elem zés, a vi zu á lis mû vé -

sze tek tör té ne te (esz té ti kai, fi lo zó fi ai, pszi cho ló gi ai kö ze -
lí tés ben); ze ne ér tés, ze nés szín pa di mû fa jok tör té ne te
(ope ra for mák).
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7.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
120–140 kre dit

szö veg és szín pad vi szo nya (tör té net me sé lés, drá ma -
elem zés); írás és elem zés (no vel la- és je le net írás, di a ló gus
tech ni ka); dra ma ti zá lás (pró zai szö veg: nép me se,
 novella); ren de zé si gya kor lat; ze nés szín há zi ele mek; szín -
há zi tér, szín pad tech ni ka; kor stí lu sok – gya kor la ti fel ada -
tok (je le net tõl a fel vo ná sig); egy fel vo ná sos – Ódry Szín -
pad; tel jes elõ adás ren de zé se; szak mai gya kor lat (hos pi tá -
lás, asszisz ten cia).

7.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei:

dif fe ren ci ált szak mai anyag: 95–115 kre dit
szín ház ren de zõ szak irá nyon: szín há zi mû elem zés; az

elõ adás rész le te i ben és fo lya ma tá ban; szí né szi já ték; a pró -
zai szín há zi struk tú ra mû kö dé se (évad ter ve zés, tár su lat -
szer ve zés); szí nész ve ze tés; a szín há zi üzem és jog; szín há -
zi me nedzs ment; szín há zi szak mai gya kor lat,

ze nésszín ház ren de zõ szak irá nyon: ze nés mû elem zés;
kot ta ol va sá si gya kor lat, par ti tú ra ol va sás; ze nés szí né szi
já ték; ze nés mû faj tör té net; szí nész ve ze tés a ze nés szín ház -
ban; a szín há zi üzem és jog; ze nés szín há zi me nedzs ment;
ze nésszín há zi szak mai gya kor lat;

dip lo ma mun ka: 18 kre dit.

8. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

A szín ház ren de zõ szak mai szín há zi gya kor la tá nak idõ -
tar ta ma leg alább 4 hét, ame lyet a fel sõ ok ta tá si in téz mény
tan ter ve ha tá roz meg.

9. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert
leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal
egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük -
sé ges bár mely olyan élõ ide gen nyelv bõl, ame lyen az adott 
szak má nak tu do má nyos szak iro dal ma van.

4. SZÍNMÛVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS

1. Az osz tat lan kép zé si szak meg ne ve zé se: szín mû vész

2. Az osz tat lan kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi
szint és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (ma gis ter, mas ter;
rö vi dít ve: MA)

– szak kép zett ség: ok le ve les szín mû vész
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Ac tor/Act ress

3. Kép zé si te rü let: mû vé sze ti kép zé si te rü let, szín mû -
vé szet

4. A kép zé si idõ fél évek ben: 10 fél év

5. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 300 kre dit

5.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 22–28 kre dit

5.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 155–190 kre dit

5.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma a szín há zi gya kor lat tal együtt: 60–70 kre dit

5.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 15 kre dit

5.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 20 kre dit

5.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 70%

6. A mes ter kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó
szak mai kom pe ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan szín mû vé szek kép zé se, akik a
 képzés so rán el sa já tí tott el mé le ti is me re tek és komp lex
gya kor la ti kész sé gek bir to ká ban al kal ma sak a ha zai szín -
há zi mû he lyek ben, a fil mes és te le ví zi ós pro duk ci ók ban, a
rá di ós elõ adó mû vé sze tek ben, il let ve film szink ro ni zá lá si
mun kák ban ma gas szin tû szín mû vé sze ti te vé keny ség foly -
ta tá sá ra. Fel ké szült sé gük alap ján kel lõ mély sé gû el mé le ti
is me ret tel és gya kor la ti kész ség gel ren del kez nek ta nul má -
nya ik dok to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá hoz.

a) A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ is me re tek:
– vi zu á lis mû vé sze ti is me re tek,
– iro da lom tör té ne ti is me re tek,
– be széd tech ni kai is me re tek,
– moz gás kul tú rá hoz kap cso ló dó is me ret anyag,
– ze nei is me re tek;
b) a mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– egyé ni leg sze rep ér tel me zé sé re, a ren de zõ ve ze té sé -

vel a szín pa di fi gu ra ki ala kí tá sá ra,
– tár su lat ban együtt al kot ni, ját sza ni, az imp ro vi zá ci ós

tech ni ká kat al kal maz ni,
– moz gás- és ének kul tú ra fo lya ma tos to vább fej lesz té -

sé re,
– gyor san és kre a tí van je len len ni a fil mes és te le ví zi ós

mû fa jok ban,
– az es tén ként is mét lõ dõ fi zi kai és pszi chi kai igény be -

vé tel re,
– a mû vé szi tel je sít mény ma gas szín vo na lon tör té nõ

meg is mét lé sé re,
– egy da rab több fé le ér tel me zés sze rint, a szín há zi for -

ma nyelv ke re tei köz ti be mu ta tá sá ra,
– elõ adó kész sé gük tel jes kész le té vel ön ál ló an ját sza ni,
– szín pa di, rá dió- és film sze re pek, szink ron sze re pek

el ját szá sá ra,
– rög tö nö zés re, szö veg blat to lá sá ra,
– az eu ró pai tér ség szín há zi kul tú rá já ba al ko tó mó don

be lép ni;
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c) a szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyes adott sá gok és kész sé gek:

– ön ál ló ság,
– kre a ti vi tás,
– ál ló ké pes ség,
– jó me mó ria,
– ér zé keny ség,
– cso port mun ká ban tör té nõ jó együtt mû kö dé si ké pes ség,
– fe le lõs ség vál la lás,
– dön té si ké pes ség,
– nyi tott ság.

7. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

7.1. Ala po zó is me re tek: 22–28 kre dit
a vi zu á lis mû vé sze tek tör té ne te (mû vé szet tör té net,

 filmtörténet, szce ni ka tör té net); rit mus és for ma (zene -
elmélet, köl té szet tan); egyén és kö zös ség (pszi cho ló gia,
szo ci o ló gia, kul tu rá lis ant ro po ló gia).

7.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
155–190 kre dit

mû elem zés (szín há zi szö veg ol va sás, drá ma- és elõ adás -
elem zés); ma gyar és egye te mes drá ma- és szín ház tör té net;
szín há zi stí lu sok, ren de zõk, irány za tok; ál ta lá nos szí né szi
gya kor lat; ze nés szí né szi já ték; hang kép zés, kor re pe tí ció;
mû vé szi be széd, be széd tech ni ka, moz gás, tánc, akro -
batika, ví vás.

7.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó
 ismeretkörei:

dif fe ren ci ált szak mai anyag: 60–70 kre dit
ze nés szí nész szak irá nyon: ze ne ér tés, kot ta ol va sás;

 zenei elõ adó mû vé sze ti is me re tek (ma gán- és tár sa sé nek,
ének lé si stí lu sok); ze ne dra ma tur gia; ze nei for mák (szín -
padi zene, hang sze res zene); szak mai gya kor lat (ze nés
szín ház ban),

báb szí nész szak irá nyon: báb tör té net (stí lu sok, kor sza -
kok, ma gyar és egye te mes báb tör té net); me se elem zés,
báb já ték-dra ma tur gia; báb tech ni kák, báb ké szí tés (el mé let, 
gya kor lat, tör té net); báb szí nész gya kor lat, szak mai gya -
kor lat (báb szín ház ban);

dip lo ma mun ka: 20 kre dit.

8. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

A szín mû vész szak mai szín há zi gya kor la tá nak idõtar -
tama leg alább 4 hét, ame lyet a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan -
ter ve ha tá roz meg.

9. Ide gen nyelv-is me ret kö ve tel mé nyei:

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert
leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal
egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük -
sé ges.”

A pénzügyminiszter, valamint
az önkormányzati és területfejlesztési

miniszter
31/2006. (XII. 13.) PM–ÖTM

együttes rendelete

a helyi önkormányzatokat 2005. évben megilletõ
normatív állami hozzájárulásokról, normatív,
kötött felhasználású támogatásokról, személyi

jövedelemadóról, a bérkiadások kiegészítõ
támogatásáról, a települési önkormányzatok

jövedelemdifferenciálódását mérsékelõ
kiegészítésrõl, illetve beszámításról,

valamint az államháztartási tartalékról  szóló
4/2005. (I. 28.) PM–BM együttes rendelet

végrehajtásáról*

A Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé nek vég re -
haj tá sá ról  szóló 2006. évi XCIX. tör vény 7.  § (1)–(2), (4),
(6), (7)–(10) be kez dé se i ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
va la mint fi gye lem mel a (11), (17) és (18) be kez dé sek re, a
pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pon ja sze rint, és az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já -
ban meg ha tá ro zot tak sze rint a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A he lyi ön kor mány za to kat 2005. év ben meg il le tõ nor -
ma tív ál la mi hoz zá já ru lá sok ról, nor ma tív, kö tött fel hasz -
ná lá sú tá mo ga tá sok ról, sze mé lyi jö ve de lem adó ról, a bér -
ki adá sok ki egé szí tõ tá mo ga tá sá ról, a te le pü lé si ön kor -
mány za tok jö ve de lem dif fe ren ci á ló dá sát mér sék lõ ki egé -
szí tés rõl, il let ve be szá mí tás ról, va la mint az ál lam ház tar tá -
si tar ta lék ról  szóló 4/2005. (I. 28.) PM–BM együt tes ren -
de let 1. és 2. szá mú mel lék le te alap ján a he lyi ön kor mány -
za tok fel ada ta i nak el lá tá sá hoz nyúj tott nor ma tív ál la mi
hoz zá já ru lá sok, a nor ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga -
tá sok ön kor mány za ton ként és jog cí men ként rész le te zett
el szá mo lá sát az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za.

2.  §

A nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá sok, a nor ma tív kö tött
fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok el szá mo lá sa alap ján meg ál la -
pí tott jog ta la nul igény be vett összeg, va la mint a jö ve de -
lem dif fe ren ci á ló dást mér sék lõ ki egé szí tés tör vény ben
meg ha tá ro zott mér té két meg ha la dó tá mo ga tás után tel je sí -
ten dõ ön kor mány za ti ka mat fi ze té si kö te le zett sé ge ket a
2. és 3. szá mú mel lék let tar tal maz za.

* A ren de let mel lék le tek kel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2006. évi
153. szá má nak II. kö te te CD-n tar tal maz za, me lyet az érin tett elõ fi ze tõk (he -
lyi ön kor mány za tok, mi nisz té ri u mok stb.) ké rés nél kül meg kap nak, más elõ -
fi ze tõk nek – ké rés ese tén – meg küld jük (te le fon: 266-9290/237 és 238 mel -
lék; fax: 338-4746; pos ta cím: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357).

12102 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/153. szám



3.  §

Az Ál la mi Szám ve võ szék ál tal fel tárt, a he lyi ön kor mány -
za tok ré szé rõl a 2004. év ben jo go su lat la nul igény be vett, va -
la mint az õket több let ként meg il le tõ nor ma tív ál la mi hoz zá -
já ru lá sok és nor ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok ön -
kor mány za ton ként rész le te zett össze ge it a 4. és 5. szá mú
mel lék let tar tal maz za.

4.  §

A köz pon to sí tott elõ irány za tok, az egyes jövedelem -
pótló tá mo ga tá sok ki egé szí té se és az ön kor mány za tok
 által szer ve zett köz cé lú fog lal koz ta tás tá mo ga tá sá nak,
 valamint a szín há zi tá mo ga tá sok ön kor mány za ton kén ti
 elszámolását – fi gye lem mel az Ál la mi Szám ve võ szék
meg ál la pí tá sa i ra – a 6. és 7. szá mú mel lék let tar tal maz za.

5.  §

A jö ve de lem kü lönb ség mér sék lés szá mí tá sa so rán va lo -
ri zált ipar ûzé si adó be vé te lü ket csök ken tõ önkormány -
zatok tel jes kö rû el szá mo lá sát az Ál la mi Szám ve võ szék
vizs gá la ta alap ján a 8. szá mú mel lék let tar tal maz za.

6.  §

Az ön kor mány za tok jö ve de lem dif fe ren ci á ló dás mér -
sék lés el szá mo lá sá ban – a be ru há zá sok után vissza igé -
nyel he tõ össze gek re vo nat ko zó an – az Ál la mi Szám ve võ -
szék ál tal meg ál la pí tott vissza fi ze té si kö te le zett sé ge ket
a 9. szá mú mel lék let tar tal maz za.

7.  §

A me gyei ön kor mány za tok ál tal fenn tar tott intéz -
ményekben el lá tot tak után járó sze mé lyi jö ve de lem adó
 kiegészítés el szá mo lá sá ban az Ál la mi Szám ve võ szék ál tal
fel tárt el té ré se ket a 10. szá mú mel lék let tar tal maz za.

8.  §

A 2004. de cem ber 31-én fel adat tal ter helt nor ma tív,
 kötött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok és a köz pon to sí tott elõ -
irány za tok fel nem hasz nált össze ge i nek el szá mo lá sát
–  figyelemmel az Ál la mi Szám ve võ szék megállapítá -
saira – a 11., 12. és 13. szá mú mel lék let tar tal maz za.

9.  §

A 2005. évi be szá mo ló alap ján az ön hi bá ju kon kí vül
hát rá nyos hely zet ben lévõ he lyi ön kor mány za tok tá mo ga -
tá sá nak el szá mo lá sát a 14. szá mú mel lék let tar tal maz za.

10.  §

Az Ál la mi Szám ve võ szék ál tal 2005. év ben fel tárt, a he -
lyi ön kor mány za tok ré szé rõl jog ta la nul igény be vett cím -
zett és cél tá mo ga tá sok vissza fi ze té si kö te le zett sé ge i nek
ön kor mány za tok sze rin ti rész le te zé sét a 15. és 16. szá mú
mel lék let tar tal maz za.

11.  §

Az Ál la mi Szám ve võ szék ál tal 2005. év ben fel tárt, a he -
lyi ön kor mány za tok ré szé rõl jog ta la nul le kö tött cím zett és
cél tá mo ga tá si elõ irány za tok le mon dá si kö te le zett sé ge i nek 
ön kor mány za tok sze rin ti rész le te zé sét a 17. és 18. szá mú
mel lék let tar tal maz za.

12.  §

Az Ál la mi Szám ve võ szék ál tal 2005. év ben fel tárt, a he -
lyi ön kor mány za tok ré szé rõl jog ta la nul le kö tött te rü le ti
 kiegyenlítést szol gá ló tá mo ga tá si elõ irány zat le mon dá si
kö te le zett sé gé nek ön kor mány zat sze rin ti rész le te zé sét
a 19. szá mú mel lék let tar tal maz za.

13.  §

A Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé nek vég -
re haj tá sá ról  szóló 2006. évi XCIX. tör vény 7.  § (17) be -
kez dé se alap ján a te le pü lé si ön kor mány za to kat meg il le tõ
össze gek rõl ké szült táb lá za tot a 20. szá mú mel lék let tartal -
mazza.

14.  §

Az Ál la mi Szám ve võ szék vizs gá la ta alap ján meg ál la pí -
tott út- és szenny víz csa tor na be ru há zá sok hoz 2002–2005.
évek ben jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo ga -
tás ön kor mány za tok sze rin ti rész le te zé sét a 21. szá mú
mel lék let tar tal maz za.

15.  §

Az 1000 fo rin ton alu li össze gek nem ké pe zik vissza -
fizetési kö te le zett ség tár gyát.

16.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Dr. Ve res Já nos s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
pénz ügy mi nisz ter ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si

 mi nisz ter
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
70/2006. (XII. 13.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály és jog egy sé gi ha tá ro -
zat alkot mány elle nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá -
nyu ló in dít vá nyok, to váb bá al kot mány jo gi pa na szok, il let -
ve mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség
meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít vány alap ján – dr. Bi ha ri
Mi hály, dr. Har mat hy At ti la, dr. Kiss Lász ló és dr. Ko vács
Pé ter al kot mány bí rók kü lön vé le mé nyé vel – meg hoz ta az
aláb bi

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság a bí ró sá gi el já rást meg in dí tó
ke re set le vél vagy ké re lem ké se del mes be nyúj tá sá ról  szóló 
4/2003. PJE ha tá ro zat alkot mány elle nességének meg ál la -
pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat és al -
kot mány jo gi pa na szo kat el uta sít ja.

2. Az Al kot mány bí ró ság azt az in dít ványt, amely mu -
lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la -
pí tá sát azért kez de mé nyez te, mert az Or szág gyû lés nem
sza bá lyoz ta a jog egy sé gi ha tá ro za tok tör vénnyel való el -
len té te ese tén kö ve ten dõ el já rást, el uta sít ja.

3. Az Al kot mány bí ró ság a pol gá ri per rend tar tás ról
 szóló 1952. évi III. tör vény 103.  § (5) be kez dé se, 105.  §
(4) be kez dé se, 130.  § (1) be kez dés h) pont ja, 157.  §
a) pont ja, il let ve – a ko ráb ban ha tály ban volt – 330.  § (1) és 
(4) be kez dé se, to váb bá a már ha tá lyon kí vül he lye zett, az
ál lam igaz ga tá si el já rás ról  szóló 1957. évi IV. tör vény 72.  § 
(1) be kez dé se, va la mint a me ne dék jog ról  szóló 1997. évi
CXXXIX. tör vény 39.  § (2) be kez dé se alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló 
al kot mány jo gi pa na szo kat el uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az Al kot mány bí ró ság hoz több in dít vány ér ke zett a bí -
ró sá gi el já rást meg in dí tó ke re set le vél vagy ké re lem ké se -
del mes be nyúj tá sá ról  szóló 4/2003. Pol gá ri jog egy sé gi ha -
tá ro zat (a továb biak ban: 4/2003. PJE ha tá ro zat) al kot má -
nyos sá gi vizs gá la tá ra az aláb bi ak sze rint:

1. Az egyik in dít vá nyo zó utó la gos abszt rakt nor ma -
kont roll ha tás kör ben kér te vizs gál ni a 4/2003. PJE ha tá ro -
za tot, mert ál lás pont ja sze rint an nak tar tal ma sér ti a jog or -
vos lat hoz való jo got. A jog egy sé gi ha tá ro zat a ke re set le vél 
be nyúj tá sá ra meg ál la pí tott ha tár idõ szá mí tá sá ra vo nat ko -
zó an elõ ír ja, hogy amennyi ben jog sza bály más ként nem
ren del ke zik, e ha tár idõ anya gi jogi ter mé sze tû, azaz – töb -
bek kö zött – a ke re set le vél bí ró ság hoz való be ér ke zé se és
nem a pos tá ra adás idõ pont ja az irány adó. A jog egy sé gi
ha tá ro zat ki mond ta, hogy a ke re set le vél be nyúj tá sá ra nyit -
va ál ló ha tár idõ szá mí tá sá nál ezért nem irány adó a pol gá ri
per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény (a továb biak -
ban: Pp.) 105.  § (4) be kez dé se, amely nek ér tel mé ben:
„A ha tár idõ el mu lasz tá sá nak kö vet kez mé nye it nem le het
al kal maz ni, ha a bí ró ság hoz in té zett be ad ványt leg ké sõbb
a ha tár idõ utol só nap ján aján lott kül de mény ként pos tá ra
ad ták.”

Az in dít vá nyo zó ki fej tet te, hogy az Al kot mány sze rint a 
jog or vos la ti jo got tör vény, s nem jog egy sé gi ha tá ro zat
kor lá toz hat, már pe dig a ke re set le vél be nyúj tá sá ra a jog -
sza bá lyok ban meg ál la pí tott ha tár idõ szá mí tá sá ra vo nat ko -
zó 4/2003. Pol gá ri jog egy sé gi ha tá ro zat – kü lö nö sen a
köz igaz ga tá si pe rek ese tén – a tör vényi ren del ke zé sek tõl
el té rõ, ez ál tal a jog or vos lat igény be vé te lét le rö vi dí tõ sza -
bá lyo kat ál la pí tott meg. Az in dít vá nyo zó sze rint a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi LXVI.
tör vény (a továb biak ban: Bsz.) sem ad fel ha tal ma zást a
Leg fel sõbb Bí ró ság ré szé re, hogy a ke re set in dí tá si jo got
jog egy sé gi ha tá ro zat ban kor lá toz za. Az in dít vá nyo zó a
4/2003. PJE ha tá ro zat vissza me nõ le ges ha tá lyú meg sem -
mi sí té sét kez de mé nyez te.

2. Má sik in dít vá nyo zó al kot mány jo gi pa nasz ke re té -
ben kér te vizs gál ni a 4/2003. PJE ha tá ro za tot. Az in dít vá -
nyo zó sze rint az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét, 8.  §-át,
47.  § (2) be kez dé sét, 50.  § (3) be kez dé sét és 57.  § (1) és
(5) be kez dé se it sér ti a ke re set le vél be nyúj tá sá ra nyit va ál ló 
ha tár idõ szá mí tá sá nak a Leg fel sõbb Bí ró ság ál tal meg ha -
tá ro zott vol ta. Az in dít vá nyo zó elõ ad ta, hogy a pa na sza
alap já ul szol gá ló ügy ben – a vizs gál ni kért jog egy sé gi ha -
tá ro zat ra hi vat koz va – el ké sett ség  miatt a bí ró ság a ke re -
set le ve let idé zés ki bo csá tá sa nél kül el uta sí tot ta. A 4/2003.
Pol gá ri jog egy sé gi ha tá ro zat sze rint ugyan is ér dek te len,
hogy a fél a ke re set le ve let aján lott kül de mény ként mi kor
adta pos tá ra. A jog egy sé gi ha tá ro zat ezért – vél te az in dít -
vá nyo zó – a jog ér vé nye sí tést kor lá toz za. Az in dít vá nyo zó
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al kot mány jo gi pa na szá nak alap já ul a Zala Me gyei Bí ró ság 
2.K.20.136/2005/2. szá mú és a Fõ vá ro si Íté lõ táb la
4.Kf.28.168/2005/2. szá mú vég zé se it je löl te meg.

Az in dít vá nyo zó má sik ké rel me mu lasz tás ban meg nyil -
vá nu ló alkot mány elle nesség vizs gá la tá ra irá nyult, mert
állás pontja sze rint „a tör vényalkotó el mu lasz tot ta sza bá -
lyoz ni a jog egy sé gi ha tá ro za tok és az azok alap ját ké pe zõ
tör vényi elõ írások egy más sal szem be ni el lent mon dá sos sá -
ga ese tén en nek az el lent mon dás nak a fel ol dá sát.”

3. A Pp. 105.  § (4) be kez dé se, 130.  § (1) be kez dés
h) pont ja, 157.  § a) pont ja, 330.  § (1) és (4) be kez dé se, va -
la mint az ál lam igaz ga tá si el já rás ról  szóló 1957. évi
IV. tör vény 72.  § (1) be kez dé se, to váb bá a me ne dék jog ról
 szóló 1997. évi CXXXIX. tör vény 39.  § (2) be kez dé se el -
len – a jog or vos lat hoz való jog sé rel mé re hi vat koz va – be -
nyúj tott al kot mány jo gi pa nasz is lé nye gé ben 4/2003. PJE
ha tá ro zat el len irá nyult, an nak meg sem mi sí té sét kez de mé -
nyez ve. Az in dít vá nyo zó egye di ügyé vel össze füg gés ben
elõ ad ta, hogy ügy fe le a ha tó ság ál tal el uta sí tott me ne dék -
jo gi ké rel me bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát kez de mé nyez te, ám
a Fõ vá ro si Bí ró ság a 6.K.32.430/2004/2. szá mú vég zé sé -
vel – a 4/2003. PJE. ha tá ro zat ra hi vat koz va – a pert meg -
szün tet te, te kin tet tel arra, hogy a ke re set in dí tá si ha tár idõ
utol só nap ján, a mun ka idõ vé gé ig, a ke re set le vél nem ér -
ke zett meg az el sõ fo kú köz igaz ga tá si szerv hez. A Fõ vá ro -
si Íté lõ táb la a 4.Kf.28.072/2005/2. szá mú vég zé sé vel hely -
ben hagy ta a per meg szün te tõ vég zést. Az in dít vá nyo zó
sze rint a 4/2003. PJE ha tá ro zat nem al kal maz ha tó köz igaz -
ga tá si el já rá sok ban, mi vel itt – vé le mé nye sze rint – a bí ró -
sá gi fe lül vizs gá lat ra nyit va ál ló ha tár idõ el já rás jo gi és nem 
anya gi jogi ter mé sze tû. Sé rül, il let ve ki üre se dik az Al kot -
mány 57.  § (5) be kez dé sé be fog lalt jog or vos lat hoz való
jog me ne dék jo gi köz igaz ga tá si ügyek ben, mi vel ezek ben
az ese tek ben az érin tet tek leg több ször nem be szé lik a ma -
gyar nyel vet, sze mé lyi sza bad sá guk kor lá to zott. Az in dít -
vá nyo zó sze rint ezért e kör ben a fog da sze mély zet nek való
át adás idõ pont já val tel je sí tett nek kel le ne tekin teni a ha tár -
idõ meg tar tá sát.

4. Al kot mány jo gi pa na szá ban egy má sik in dít vá nyo zó
a 4/2003. PJE ha tá ro zat al kot má nyos sá gi vizs gá la tát és
vissza me nõ le ges ha tá lyú meg sem mi sí té sét kez de mé nyez -
te. Elõ ad ta, hogy a pa na sza alap já ul szol gá ló – a Veszp rém 
Me gyei Bí ró ság 5.K.21.427/2004. szá mú, va la mint a Fõ -
vá ro si Bí ró ság 4.Kf.28.227/2005/2. szá mú, il let ve
4.Kpkf.54.143/2005/2. szá mú – ügyek ben a ke re set in dí tá -
si ha tár idõk szá mí tá sa so rán a bí ró sá gok a 4/2003. PJE ha -
tá ro za tot al kal maz ták. Ezért ke rült sor ügyük ben a per
meg szün te té sé re. Az Al kot mány ba fog lalt jog or vos lat hoz
való jo got sér ti az in dít vá nyo zó sze rint az, hogy köz igaz -
ga tá si ügyek ben a ke re set in dí tás tör vény ben meg ha tá ro -
zott ha tár ide je a vizs gál ni kért jog egy sé gi ha tá ro zat alap -
ján meg rö vi dül. Ilyen tar tal mú jog egy sé gi ha tá ro zat meg -
ho za ta lá ra a Bsz. sem ad fel ha tal ma zást. Mind ezek  miatt
az in dít vá nyo zó a 4/2003. PJE ha tá ro zat vissza me nõ le ges

meg sem mi sí té sét és a je lölt ügyek ben való al kal ma zá si ti -
la lom ki mon dá sát kez de mé nyez te.

5. Újabb in dít vá nyo zó a Pest Me gyei Bí ró ság
2.K.26.879/2004/5. szá mú, il let ve a Fõ vá ro si Íté lõ táb la
4.Kf.28.131/2005/4. szá mú vég zé se i vel kap cso lat ban ter -
jesz tett elõ al kot mány jo gi pa naszt. Az in dít vá nyo zó sze -
rint az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé se sze rin ti jog ál la mi ság -
gal, il let ve az 57.  § (5) be kez dé sé be fog lalt jog or vos lat hoz
való jog gal el len té tes a Pp. 103.  § (5) be kez dé se, 105.  §
(4) be kez dé se, va la mint ezen tör vényi ren del ke zé sek nek a
4/2003. PJE ha tá ro zat ban fog lalt ér tel me zé se. Be ad vá nyá -
ban elõ ad ta, hogy köz igaz ga tá si ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül -
vizs gá la ta irán ti ke re se tét a kéz be sí tést kö ve tõ 28-adik na -
pon pos tá ra adta, de az nem ér ke zett meg 30 na pon be lül a
bí ró ság hoz. Iga zo lá si ké rel met azért nem ter jesz tett elõ,
mert úgy vél te, ha tár idõn be lül nyúj tot ta be ke re set le ve lét,
a bí ró ság vi szont a ke re set le ve let idé zés ki bo csá tá sa nél -
kül el uta sí tot ta. Erre te kin tet tel al kot mány jo gi pa na szá ban 
kér te a Pp. 103.  § (5) be kez dé se, 105.  § (4) be kez dé se, il -
let ve a 4/2003. PJE ha tá ro zat meg sem mi sí té sét. [Az in dít -
vá nyo zó a fen ti e ken túl me nõ en ké rel met ter jesz tett elõ a
Bsz. III. fe je ze té ben sza bá lyo zott jog egy sé gi el já rás egé -
szé nek al kot má nyos sá gi vizs gá la tá ra is, amely in dít vá nyi
ele met az Al kot mány bí ró ság el kü lö ní tet te.]

6. To váb bi in dít vá nyo zó is al kot mány jo gi pa naszt
nyúj tott be „a Leg fel sõbb Bí ró ság 4/2003. PJE szá mú jog -
egy sé gi ha tá ro za tá nak, il let ve a Fõ vá ro si Bí ró ság
15.K.31.497/04/3. ügy szá mon ho zott el uta sí tó vég zé sé -
nek, va la mint a Fõ vá ro si íté lõ táb la
2.Kf.28.903/2004/2. szá mú el uta sí tó vég zé sé nek meg sem -
mi sí té sé re”. Ki fej tet te, hogy a Pp. sze rint ha tár idõ ben for -
dult a Fõ vá ro si Bí ró ság hoz köz igaz ga tá si ha tá ro zat bí ró sá -
gi fe lül vizs gá la tát kér ve, de a bí ró ság a 4/2003. PJE ha tá -
ro zat ra hi vat koz va ke re set le ve lét tár gya lás nél kül el uta sí -
tot ta, a Fõ vá ro si Íté lõ táb la pe dig ezt jó vá hagy ta. Az in dít -
vá nyo zó ál lás pont ja, hogy az al kal ma zott jog egy sé gi ha tá -
ro zat el len té tes a Pp. vo nat ko zó ren del ke zé se i vel (vé le mé -
nye sze rint ez ál tal a jog for rá si hi e rar chia el vét sér ti), a jog -
biz ton ság al kot má nyos kö ve tel mé nyé vel, a jog or vos lat -
hoz való jog gal és a bí ró ság elõt ti egyen lõ ség el vé vel.

7. Újabb in dít vá nyo zó az Al kot mány bí ró ság ról  szóló
1989. évi XXXII. tör vény 1.  § b) pont já ban fog lalt utó la -
gos abszt rakt nor ma kont roll ha tás kör ben ter jesz tett elõ ké -
rel met. Ki fej tet te, hogy a 4/2003. PJE ha tá ro zat el len tét -
ben áll a Pp.-vel és az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé sé vel.
Az in dít vá nyo zó vé le mé nye sze rint a Pp. sza bá lyai alap ján 
[ki emel ve a Pp. 103.  §-át és 105.  § (4) be kez dé sét] egy ér -
tel mû, hogy a per in dí tá si ha tár idõ el já rá si jel le gû, ez zel
szem ben a vizs gál ni kért jog egy sé gi ha tá ro zat anya gi jogi
ha tár idõ ként de fi ni ál ja (át há rít va ez zel a fél re a Ma gyar
Pos ta mu lasz tá sát). Az in dít vá nyo zó sze rint a jog egy sé gi
ha tá ro zat „ala cso nyabb ren dû jog for rás” mint a tör vény,
ezért az a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vénnyel is
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el len té tes. Az in dít vá nyo zó a 4/2003. PJE ha tá ro zat alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sát kez de mé nyez te.

8. Má sik in dít vá nyo zó szin tén utó la gos nor ma kont roll
ha tás kör ben kér te a 4/2003. PJE ha tá ro zat meg sem mi sí té -
sét. Ál lás pont ja sze rint a 4/2003. PJE ha tá ro zat al kot -
mány sér tõ, sér ti az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl kö -
vet ke zõ jog biz ton sá got, az 57.  § (5) be kez dé sé be fog lalt
jog or vos lat hoz való jo got, és a 47.  § (2) be kez dé sé ben a
jog egy sé gi ha tá ro za tok ra vo nat ko zó sza bályt. Az in dít vá -
nyo zó ál lás pont ja sze rint a 4/2003. PJE ha tá ro zat „a köz -
igaz ga tá si ha tá ro za tok el le ni ke re se tek be nyúj tá sá nak gya -
kor la tát ala kí tot ta át drasz ti ku san”, oly mó don, hogy lé -
nye gé ben új sza bályt al ko tott a Pp.-hez és az Áe.-hez ké -
pest. Az in dít vá nyo zó sze rint a ke re set in dí tá si ha tár idõ és
az elõ ter jesz tés mód já nak meg ha tá ro zá sa jog al ko tói kom -
pe ten cia (amit a tör vényhozás meg is tett), jog egy sé gi ha -
tá ro zat e tárgy ban nem ren del kez het. A ha tá lyos jog sze -
rint – szem ben a vizs gál ni kért jog egy sé gi ha tá ro zat tal – a
ha tár idõ utol só nap ján pos tá ra adott be ad vány ha tár idõ ben 
elõ ter jesz tett nek mi nõ sül. A 4/2003. PJE ha tá ro zat ki hir -
de té se óta leg alább egy hét tel ko ráb ban pos tá ra kell adni a
ke re set le ve let, ami a jog biz ton sá got sér ti, a jog or vos lat ra
– mint alap jog gal való élés re – nyit va ál ló ha tár idõt le rö vi -
dí ti. Vé gül ki fej tet te az in dít vá nyo zó, hogy a 4/2003. PJE
ha tá ro zat – az Al kot mánnyal el len tét ben – nem a bí ró sá -
gok ra, ha nem köz vet le nül a fe lek re vo nat ko zó an tar tal maz 
sza bá lyo kat, s ez ok ból is al kot mány sér tõ [sér ti az Al kot -
mány 47.  § (2) be kez dé sét]. Az in dít vá nyo zó a vizs gál ni
kért jog egy sé gi ha tá ro zat vissza me nõ le ges ha tá lyú meg -
sem mi sí té sét kér te.

9. Vé gül – tar tal ma sze rint al kot mány jo gi pa naszt be -
nyúj tó – in dít vá nyo zó szin tén a 4/2003. PJE ha tá ro zat al -
kot má nyos sá gi vizs gá la tát kez de mé nyez te, mert ál lás -
pont ja sze rint az el len tét ben áll a Pp. 330.  §-ában fog lal -
tak kal (a ke re set le vél be nyúj tá sá ra meg ál la pí tott har minc
na pos ha tár idõ vel), s ez ál tal az Al kot mány 57.  § (1) be kez -
dé sé vel. Az in dít vá nyo zó elõ ad ta, hogy tör vényt csak tör -
vénnyel le het mó do sí ta ni, jog egy sé gi ha tá ro zat tal nem, a
vizs gál ni kért jog egy sé gi ha tá ro zat azon ban – ál lás pont ja
sze rint – a Pp. mó do sí tá sá ról ren del ke zett. A 4/2003. PJE
ha tá ro zat alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát is kor lá toz za –
vél te az in dít vá nyo zó. Az al kot mány jo gi pa naszt a Fõ vá -
ro si Bí ró ság 11.K.32.134/2005/5. szá mú és a Fõ vá ro si Íté -
lõ táb la 2. Kpkf. 54.257/2005/2. szá mú és 2. Kpkf.
54.257/2005/3. szá mú vég zé se i vel kap cso lat ban ter jesz -
tet te elõ.

10. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo kat egye sí tet te
és egy el já rás ban bí rál ta el. Az Al kot mány bí ró ság je len el -
já rás ban há rom utó la gos abszt rakt nor ma kont roll ké rel met 
és hat al kot mány jo gi pa naszt bí rált el. Va la mennyi al kot -
mány jo gi pa nasz meg fe lelt az Al kot mány bí ró ság ról  szóló
1989. évi XXXII. tör vény 48.  §-ában fog lalt fel té te lek nek,
azaz az in dít vá nyo zók az egye di ügyük ben al kal ma zott

nor ma alkot mány elle nességét ki fo gás ol ták [48.  § (1) be -
kez dés] és az al kot mány jo gi pa nasz ké rel mü ket a jog erõs
ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott hat van na pon be lül
nyúj tot ták be [48.  § (2) be kez dés].

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán meg ke res te a Leg -
fel sõbb Bí ró ság el nö két, hogy fejt se ki az üggyel kap cso la -
tos ál lás pont ját.

II.

1. Az Al kot mány fel hí vott ren del ke zé sei sze rint:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, demokra -

tikus jog ál lam.”
„8.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri az em ber sért -

he tet len és el ide ge nít he tet len alap ve tõ jo ga it, ezek tisz te -
let ben tar tá sa és vé del me az ál lam el sõ ren dû kö te les sé ge.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra és
kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

„32/A.  § (1) Az Al kot mány bí ró ság fe lül vizs gál ja a jog -
sza bá lyok al kot má nyos sá gát, il le tõ leg el lát ja a tör vénnyel
ha tás kö ré be utalt fel ada to kat.

(2) Az Al kot mány bí ró ság alkot mány elle nesség meg -
állapítása ese tén meg sem mi sí ti a tör vényeket és más jog -
sza bá lyo kat.

(3) Az Al kot mány bí ró ság el já rá sát tör vény ben meg ha -
tá ro zott ese tek ben bár ki kez de mé nyez he ti.”

„47.  § (1) A Leg fel sõbb Bí ró ság a Ma gyar Köz tár sa ság
leg fõbb bí ró sá gi szer ve.

(2) A Leg fel sõbb Bí ró ság biz to sít ja a bí ró sá gok jog al -
kal ma zá sá nak egy sé gét, jog egy sé gi ha tá ro za tai a bí ró sá -
gok ra kö te le zõ ek.

(3) A bí rák füg get le nek és csak a tör vénynek van nak
alá ren del ve. A bí rák nem le het nek tag jai párt nak és po li ti -
kai te vé keny sé get nem foly tat hat nak.”

„57.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a bí ró ság elõtt
min den ki egyen lõ, és min den ki nek joga van ah hoz, hogy
az el le ne emelt bár mely vá dat, vagy va la mely per ben a jo -
ga it és kö te les sé ge it a tör vény ál tal fel ál lí tott füg get len és
pár tat lan bí ró ság igaz sá gos és nyil vá nos tár gya lá son bí rál -
ja el.

(...)
(5) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a tör vény ben meg ha tá ro -

zot tak sze rint min den ki jog or vos lat tal él het az olyan bí ró -
sá gi, köz igaz ga tá si és más ha tó sá gi dön tés el len, amely a
jo gát vagy jo gos ér de két sér ti. A jog or vos la ti jo got – a jog -
vi ták éssze rû idõn be lü li el bí rá lá sá nak ér de ké ben, az zal
ará nyo san – a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har -
ma dá nak sza va za tá val el fo ga dott tör vény kor lá toz hat ja.”

2. A 4/2003. PJE ha tá ro zat ren del ke zõ ré sze sze rint:
„A ke re set le vél be nyúj tá sá ra a jog sza bály ban meg ál la -

pí tott ha tár idõ szá mí tá sá ra – amennyi ben jog sza bály más -
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ként nem ren del ke zik – a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló
1952. évi III. tör vény (a továb biak ban: Pp.) 105.  § (4) be -
kez dés ben fog lal tak nem al kal maz ha tók.

A ke re set le vél ké se del mes be nyúj tá sa ese tén, ha a ke re -
set le vél elõ ter jesz tésére meg ál la pí tott ha tár idõ – jog sza -
bály ki fe je zett ren del ke zé se foly tán – jog vesz tõ, vagy a
mu lasz tás ki men té sé re elõ írt iga zo lás sal (Pp. 107–110.  §)
a fél nem él, il le tõ leg az alap ta lan, a ke re set le vél idé zés ki -
bo csá tá sa nél kül hi va tal ból el kell uta sí ta ni [Pp. 130.  §
(1) be kez dés h) pont], en nek el ma ra dá sa ese tén a pert meg
kell szün tet ni [Pp. 157.  § a) pont].

Ha a ke re set le vél ké se del mes be nyúj tá sa nem ve zet jog -
vesz tés re, és a jog sza bály a mu lasz tás or vos lá sá ra nem ír
elõ iga zo lást, a mu lasz tás jog kö vet kez mé nyé rõl az el len ér -
de kû fél el évü lé si ki fo gá sa alap ján az ügy ér de mé ben ho -
zott íté let ben kell dön te ni.

A ki fej tet tek irány adó ak a bí ró sá gi nem pe res el já rás
meg in dí tá sá ra elõ ter jesz tett ké re lem re is.

A Leg fel sõbb Bí ró ság PK 13. szá mú pol gá ri kol lé gi u mi
ál lás fog la lá sá nak III. pont ja e jog egy sé gi ha tá ro zat köz zé -
té te lé tõl nem al kal maz ha tó.”

3. A Pp. ha tá lyos ren del ke zé sei sze rint:
„103.  § (5) A ha tár idõ az utol só nap vé gé vel jár le, a bí -

ró ság hoz in té zett be ad vány elõ ter jesz tésére és a bí ró ság
elõtt tel je sí ten dõ cse lek mény re meg ál la pí tott ha tár idõ
azon ban már a hi va ta li idõ vé gé vel le jár.”

„105.  § (4) A ha tár idõ el mu lasz tá sá nak következmé -
nyeit nem le het al kal maz ni, ha a bí ró ság hoz in té zett be ad -
ványt leg ké sõbb a ha tár idõ utol só nap ján aján lott kül de -
mény ként pos tá ra ad ták.”

„130.  § (1) A bí ró ság a ke re set le ve let idé zés ki bo csá tá sa 
nél kül [125.  § (1) bek.] el uta sít ja, ha meg ál la pít ha tó, hogy

h) kü lön jog sza bály a ke re set in dí tás ra ha tár idõt ál la pít
meg, ezt a fel pe res el mu laszt ja, és iga zo lá si ké rel met sem
ter jeszt elõ, vagy azt a bí ró ság el uta sít ja;”

„157.  § A bí ró ság a pert meg szün te ti:
a) ha a ke re set le ve let már a 130.  § (1) be kez dé sé nek

a)–h) pont ja alap ján idé zés ki bo csá tá sa nél kül el kel lett
vol na uta sí ta ni;”

„A közigazgatási perek

Keresetindítás

330.  § (1) A ke re set le vél nek a 121.  §-ban meg ha tá ro zot -
ta kon túl – ide nem ért ve a 121.  § (1) be kez dé sé nek f) pont -
já ban fog lal ta kat – tar tal maz nia kell:

a) a fe lül vizs gál ni kért köz igaz ga tá si ha tá ro zat szá mát,
b) a ha tá ro zat ról való tu do más szer zés mód ját és ide jét,

va la mint
c) ha a köz igaz ga tá si el já rás ban a jogi kép vi se lõ olyan

meg ha tal ma zást csa tolt, mely a per vi te lé re is vo nat ko zik,
az erre való uta lást.

(...)
(4) Ha a Ket. sze rint – az ügy fél szer zõ dés sze gé se foly -

tán – a ha tó sá gi szer zõ dés ha tó sá gi ha tá ro zat nak mi nõ sül,
a ke re set le vél be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõt e ha tá ro -

zat vég re haj tá sá nak el ren de lé sé rõl  szóló vég zés kéz hez vé -
te lé tõl kell szá mí ta ni.”

4. A Pp.-nek a köz igaz ga tá si pe rek re vo nat ko zó, a
4/2003. PJE ha tá ro zat meg ho za ta la kor ha tály ban volt ren -
del ke zé se sze rint:

„A közigazgatási perek

Keresetindítás

330.  § (1) A ke re set le ve let az el sõ fo kú köz igaz ga tá si
ha tá ro za tot hozó szerv nél vagy az ille té kes bí ró ság nál a fe -
lül vizs gál ni kért ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott har minc
na pon be lül kell be nyúj ta ni. Az el sõ fo kú köz igaz ga tá si
szerv a ke re set le ve let – az ügy ira ta i val együtt – nyolc na -
pon be lül kö te les a bí ró ság hoz to váb bí ta ni.

(...)
(4) Ha a fél a ke re set le vél be nyúj tá sá ra meg ál la pí tott ha -

tár idõt el mu lasz tot ta, iga zo lás sal él het (106–110.  §).
A köz igaz ga tá si szerv a hoz zá el ké set ten be nyúj tott ke re -
set le ve let nem uta sít hat ja el, ha nem kö te les azt a bí ró ság -
hoz to váb bí ta ni ab ban az eset ben is, ha a fél iga zo lá si ké -
rel met nem ter jesz tett elõ.”

5. A már nem ha tá lyos Áe.-nek a 4/2003. PJE ha tá ro zat
meg ho za ta la kor ha tály ban volt ren del ke zé se alap ján:

„72.  § (1) Az ügy fél, il le tõ leg a tör vényes ér de ke i ben
sé rel met szen ve dett fél jog sza bály sér tés re hi vat koz va – ha
tör vény et tõl el té rõ en nem ren del ke zik –, az ál lam igaz ga -
tá si ügy ér de mé ben ho zott ha tá ro zat fe lül vizs gá la tát a ha -
tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül ke re set tel 
kér he ti a bí ró ság tól.”

6. A me ne dék jog ról  szóló 1997. évi CXXXIX. tör vény
ér tel mé ben:

„39.  § (1) A ha tá ro zat el len ál lam igaz ga tá si úton fel leb -
be zés nek nincs he lye.

(2) A ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta irán ti ke re se tet a 
ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül a me ne kült -
ügyi ha tó ság nál kell be nyúj ta ni. A ha tó ság a ke re se tet az
ügy ira ta i val és el len ké rel mé vel együtt ha la dék ta la nul
meg kül di a bí ró ság nak.

(...)”

III.

Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 32/A.  § (1) be kez -
dé sé bõl ve zet te le, hogy utó la gos nor ma kont roll ha tás kö -
ré ben vizs gá lat tár gyá vá te he ti a Leg fel sõbb Bí ró ság jog -
egy sé gi ha tá ro za tát. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ban
le szö gez te: „az Al kot mány bí ró ság nak – al kot má nyos jog -
ál lá sá ból ere dõ – azon gya kor la tá ból, hogy utó la gos nor -
ma kont roll ha tás kö ré be tar to zik va la mennyi nor ma al kot -
má nyos sá gi vizs gá la ta, az kö vet ke zik, hogy ha tás kö ré be
tar to zik a jog egy sé gi ha tá ro zat al kot má nyos sá gi vizs gá la -
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ta, s ha az – a tör vény egyéb le het sé ges ér tel me zé si tar to -
má nyá tól el té rõ en – al kot mány sér tõ, ak kor an nak meg ál la -
pí tá sa.” [42/2005. (XI. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 504, 
514.; (a továb biak ban: Abh.).] Az Al kot mány bí ró ság
e dön té sé ben meg ál la pí tot ta a 3/2004. BJE ha tá ro zat alkot -
mány elle nességét és ha tá ro za tá nak ki hir de té se nap já val
meg sem mi sí tet te.

Je len ügy ben a 4/2003. PJE ha tá ro zat al kot má nyos sá gi
vizs gá la tát utó la gos abszt rakt nor ma kont roll és al kot -
mány jo gi pa nasz ha tás kö rök ben egy aránt kez de mé nyez -
ték. Az Al kot mány bí ró ság nak ezért el sõ ként ab ban kel lett
ál lást fog lal nia, hogy vizs gál hat ja-e a jog egy sé gi ha tá ro zat 
al kot má nyos sá gát al kot mány jo gi pa nasz alap ján.

Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a továb biak ban: Abtv.) 1.  §-a so rol ja fel rész le te sen
az Al kot mány bí ró ság ha tás kö re it. En nek ke re té ben szól az 
Abtv. 1.  § d) pont ja az Al kot mány ban biz to sí tott jo gok
meg sér té se  miatt be nyúj tott al kot mány jo gi pa nasz el bí rá -
lá sá ról. Az Al kot mány bí ró ság már több dön té sé ben – töb -
bek kö zött az Abh.-ban – ki fej tet te, hogy ha tás kö re it al kot -
má nyos jog ál lá sá val össz hang ban kell ér tel mez ni (ABH
2005, 504, 511.). Az Abh. ezt az ér tel me zést – a jog egy sé -
gi ha tá ro zat te kin te té ben – az Abtv. 1.  § b) pont já ba fog lalt
ha tás kö ré ben el jár va vé gez te el (ABH 2005, 504.), de nem
szólt a jog egy sé gi ha tá ro zat al kot má nyos sá gi vizs gá la tá ra
irá nyu ló egyéb al kot mány bí ró sá gi ha tás kö rök rõl. Az
Abtv. 1.  § b) pont já ba fog lalt alkot mány elle nesség utó la -
gos vizs gá la tát az Abtv. 37–43.  §-ai ban fog lal tak rész le te -
zik. En nek ke re té ben az Abtv. nem csak az abszt rakt, ha -
nem a konk rét nor ma kont roll – a bí rói kez de mé nye zés –
eset kö rét is em lí ti. Az Abtv. 38.  § (1) be kez dé se sze rint a
bíró – a bí ró sá gi el já rás fel füg gesz té se mel lett – az Al kot -
mány bí ró ság el já rá sát kez de mé nye zi, ha az elõt te fo lya -
mat ban levõ ügy el bí rá lá sa so rán olyan jog sza bályt vagy
ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zét kell al kal maz ni,
amely nek alkot mány elle nességét ész le li. A bí rói kez de -
mé nye zés mel lett a konk rét nor ma kont roll má sik for má ja
az Abtv. 1.  § d) pont já ban és 48.  §-ában fog lalt al kot mány -
jo gi pa nasz.

Az Al kot mány 32/A.  § (1) be kez dé sé bõl – a nor mák
abszt rakt és konk rét al kot má nyos sá gi fe lül vizs gá la tát egy -
aránt biz to sí tó ha tás kör bõl – az Abtv. idé zett sza bá lya i ból, 
va la mint az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban al kal ma zott
elv bõl, mi sze rint az Al kot mány bí ró ság ha tás kö re it al kot -
má nyos jog ál lá sá val össz hang ban kell ér tel mez ni, kö vet -
ke zik, hogy az Al kot mány bí ró ság nak a jog egy sé gi ha tá ro -
zat al kot má nyos sá gi vizs gá la tá ra az Abtv. 1.  § b) és
d) pont já ban meg ha tá ro zott nor ma kont roll ese te i ben (utó -
la gos abszt rakt nor ma kont roll, il let ve a konk rét nor ma -
kont roll mind két for má ja: a bí rói kez de mé nye zés és az al -
kot mány jo gi pa nasz alap ján is) le he tõ sé ge van. Mind er re
te kin tet tel je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság a 4/2003.
PJE ha tá ro za tot al kot mány jo gi pa nasz alap ján vizs gál ni
kérõ in dít vá nyo kat is ér dem ben bí rál ta el.

IV.

Az in dít vá nyok nem meg ala po zot tak.

Az in dít vá nyok – így az al kot mány jo gi pa na szok is – el -
sõ sor ban a 4/2003. PJE ha tá ro zat alkot mány elle -
nességének a meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét kér ték.
E jog egy sé gi ha tá ro zat ra te kin tet tel nyúj tot tak be ké rel met 
egyes tör vényi ren del ke zé sek al kot má nyos sá gi vizs gá la tá -
ra is.

1. A 4/2003. PJE ha tá ro zat azt a kér dést dön töt te el,
hogy a jog sza bá lyok ban a ke re set in dí tás ra meg ha tá ro zott
ha tár idõk anya gi jogi vagy el já rás jogi ha tár idõk-e. Eb bõl
ered az tán min den to váb bi, a ke re set in dí tás ra nyit va ál ló
ha tár idõ szá mí tá sá val össze füg gõ meg ál la pí tás. A Leg fel -
sõbb Bí ró ság a jog egy sé gi ha tá ro zat ban ki mond ta: „A jog -
sza bály ban meg ál la pí tott ke re set in dí tá si ha tár idõ nem a
bí ró sá gi el já rás ré sze, ha nem, mint az ér vé nye sít he tõ ség
lét sza ká ba ju tott igény idõ ve tü le te, az ala nyi (anya gi) jog -
hoz, jog vi szony hoz kö tõ dik, és mint ilyen, szük ség kép pen
anya gi jogi ter mé sze tû. E ha tár idõ jel le ge nem függ at tól,
hogy a ha tár idõt mi lyen tí pu sú (anya gi jogi vagy el já rás jo -
gi) jog sza bály ren de li, il le tõ leg hogy an nak el mu lasz tá sá -
hoz mi lyen jog kö vet kez ményt fûz. A ke re set in dí tá si anya -
gi jogi ha tár idõk jogi ter mé sze te nem kü lön bö zik a más tí -
pu sú (pl. tel je sí té si stb.) anya gi jogi ha tár idõk tõl. Erre mu -
tat szá mí tá si mód juk azo nos sá ga is.

A ke re set le vél nek a bí ró ság hoz tör té nõ be nyúj tá sa nem
per be li cse lek mény.”

A 4/2003. PJE ha tá ro zat – a fen ti e ken túl – ugyan ak kor
le szö gez te a kö vet ke zõ ket is: „A jog vesz tés sú lyos kö vet -
kez mé nye csak a jog sza bály ki fe je zett ren del ke zé se alap -
ján áll hat be. Erre a Leg fel sõbb Bí ró ság több ha tá ro zat ban
is rá mu ta tott (pl. Pfv.I.22.629/1993/4.), lé te zik azon ban
olyan bí rói fel fo gás is, amely sze rint az anya gi jogi ha tár -
idõ el mu lasz tá sa – el len ke zõ ren del ke zés hi á nyá ban – jog -
vesz tés sel jár. A jog egy sé gi ta nács ez utób bi ál lás pont tal
nem ért egyet.”

1.1. A 4/2003. PJE ha tá ro zat is mer te ti a meg ho za tal kor 
ha tá lyos azon jog sza bá lyo kat, ame lyek a ke re set in dí tás ra
meg adott ha tár idõk szá mí tá si mód já ról ren del kez nek.
E tör vényi sza bá lyok sze rint ki ala kult (el té rõ) gya kor lat
alap ján ju tott a Leg fel sõbb Bí ró ság arra a kö vet kez te tés re,
hogy e kér dést egy sé ge sen kell ren dez ni.

Az Al kot mány bí ró ság min de nek elõtt le szö ge zi: nem
fel ada ta an nak el dön té se, hogy a Leg fel sõbb Bí ró ság a
jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta la so rán he lye sen mér le -
gelt-e a kü lön bö zõ jog ér tel me zé sek kö zött. Je len ügy
szem pont já ból ez azt je len ti, hogy nem fel ada ta an nak
vég ér vé nyes el dön té se, hogy a Pp. al kal ma zá sa so rán
anya gi jogi vagy el já rá si jogi ha tár idõ-e a ke re set le vél be -
nyúj tá sá ra a kü lön bö zõ jog sza bá lyok ban meg ál la pí tott ha -
tár idõ, to váb bá nem fel ada ta az ar ról való ál lás fog la lás,
hogy a ke re set in dí tá si ha tár idõ ré sze-e a bí ró sá gi el já rás -
nak vagy sem. A Leg fel sõbb Bí ró ság Al kot mány 47.  §
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(2) be kez dé sé bõl ere dõ fel ada ta, hogy az el té rõ tör vényi
ér tel me zé se ket egy sé ge sít se, a bí rói jog al kal ma zás ban kö -
te le zõ ér tel me zé si tar tal mat meg ha tá roz za. Az al kot mány -
bí ró sá gi el len õr zés ki zá ró lag azon ala pul hat, hogy a jog -
egy sé gi ha tá ro zat sér ti-e az Al kot mány va la mely ren del ke -
zé sét. Az Al kot mány bí ró ság ezért eset rõl eset re vizs gál ja,
hogy az alkot mány elle nesség a nor má ból vagy a nor mát
ér tel me zõ jog egy sé gi ha tá ro zat ból ered-e, s e sze rint ál la -
pít ja meg a jog kö vet kez ményt. Az Al kot mány bí ró ság már
az Abh.-ban rá mu ta tott: ese ten ként kell el dön te ni, hogy az
alkot mány elle nesség a vizs gált jogi sza bá lyo zás ból fa kad
(s a jog egy sé gi ha tá ro zat csu pán e sze rint „ér tel me zett”),
vagy alap ve tõ en nem a jog sza bály ból, ha nem a jog egy sé gi 
ha tá ro zat tar tal má ból (ABH 2005, 504, 514.). Je len ügy -
ben az in dít vá nyok el sõ sor ban a jog sza bá lyok jog egy sé gi
ha tá ro zat ál ta li ér tel me zé sé nek az alkot mány elle nességét
ál lí tot ták, így az Al kot mány bí ró ság – mint ha tás kö ré be
tar to zó ké rel met – el sõ ként az in dít vá nyo zók nak a jog egy -
sé gi ha tá ro zat tal kap cso lat ban fel ve tett al kot má nyos sá gi
ki fo gá sai tár gyá ban dön tött.

A je len ügy ben vizs gált 4/2003. PJE ha tá ro zat ren del ke -
zõ ré sze a kö vet ke zõ ket tar tal maz za: „A ke re set le vél be -
nyúj tá sá ra a jog sza bály ban meg ál la pí tott ha tár idõ szá mí -
tá sá ra – amennyi ben jog sza bály más ként nem ren del ke zik
– a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Pp.) 105.  § (4) be kez dés ben fog lal tak
nem al kal maz ha tók.” A 4/2003. PJE ha tá ro zat ban meg ál -
la pí tott ha tár idõ-szá mí tás te hát mö göt tes jel le gû: a jog egy -
sé gi ha tá ro zat ren del ke zõ ré sze szól ak ként, hogy
„amennyi ben jog sza bály más ként nem ren del ke zik”. A
jog egy sé gi ha tá ro zat így ele ve el is me ri a ha tá ro zat ban fog -
lalt ha tár idõ-szá mí tás tól el té rõ (a ke re set in dí tás ra is ki ter -
je dõ) jog sza bá lyi ren del ke zé sek el sõbb sé gét. Meg ala po -
zat lan ezért az in dít vá nyo zók azon érve, hogy a jog egy sé gi 
ha tá ro zat azért sér ti az Al kot mány 47.  § (2) be kez dé sét,
mert tör vénnyel el len té tes sza bá lyok meg fo gal ma zá sa út -
ján – a Leg fel sõbb Bí ró ság – túl ter jesz ke dett a jog al kal ma -
zás egy sé ges sé gét biz to sí tó fel ada tán. El té rõ tör vényi ren -
del ke zés ese tén ugyan is a jog egy sé gi ha tá ro zat ban fog lal -
tak nem al kal maz ha tók. A jog egy sé gi ha tá ro zat te hát nem
zár ja ki, hogy a tör vényhozó sza ba don ha tá roz za meg a ke -
re set in dí tás ra nyit va ál ló kü lön bö zõ ha tár idõk jel le gét.
Mind ezek  miatt a 4/2003. PJE ha tá ro zat nem okoz az Al -
kot mány 2.  § (1) be kez dé sét sér tõ jog bi zony ta lan sá got a
te kin tet ben, hogy ki szá mít ha tat lan ná (tör vénnyel el len té -
tes sé) vá lik a ha tár idõ-szá mí tás.

Az in dít vá nyo zók alap jo gi sé rel met is fel ve tet tek, a jog -
or vos lat hoz való jog és a bí ró ság hoz for du lás joga te kin te -
té ben is vizs gál ni kér ték a 4/2003. PJE ha tá ro za tot. Az al -
kot mány bí ró sá gi gya kor lat sze rint a ke re set in dí tá si jog – a
bí ró ság hoz for du lás jo gá val össze füg gés ben – alap jog. A
2218/B/1991. AB ha tá ro zat meg ál la pí tot ta: „a ke re set in dí -
tá si jog a sze mély nek az a joga, hogy a meg sér tett ala nyi
jo gá nak or vos lá sa vé gett a bí ró ság hoz for dul jon” (ABH
1993, 580, 583.). A 467/B/1997. AB ha tá ro zat pe dig rá -
mu ta tott: „Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint az

 Alkotmány 57.  § (1) be kez dé se ál tal dek la rált bí ró ság hoz
for du lás joga olyan alap ve tõ jog, amely – ha son ló an az
egyéb alap ve tõ jo gok hoz – szük sé ges és ará nyos kor lá to -
zás tár gya le het” (ABH 2001, 907, 908.). Az alap jo gi kor -
lá to zás ra irány adó mér ce sze rint az Al kot mány bí ró ság
több eset ben vizs gál ta a ke re set in dí tás ra elõ írt ha tár idõk
al kot má nyos sá gát. A je len ügy tár gyát is ké pe zõ ha tár idõ -
vel kap cso lat ban – az Al kot mány 50.  § (2) be kez dé se
szem pont já ból – az Al kot mány bí ró ság rá mu ta tott: „A köz -
igaz ga tá si ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta irán ti ke re set
be nyúj tá sát te hát a jog ál lam hoz [Al kot mány 2.  § (1) be -
kez dés] tar to zó jog biz ton ság ér vé nye sü lé se vé gett szük sé -
ges ha tár idõ höz köt ni. Ez nem sér ti, il let ve nem csor bít ja a
ke re set in dí tá si jog lé nye ges tar tal mát. A har minc na pos ha -
tár idõ alatt [el mu lasz tá sa ese tén iga zo lás sal (Pp.
105–110.  §) még hat hó na pig] in dít ha tó ke re set; és az el ér -
ni kí vánt cél hoz ké pest az idõ be ni kor lá to zás ará nyos is.”
[2218/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1993, 580, 585.] Az
Al kot mány bí ró ság e ko ráb bi meg ál la pí tá sát a je len ügy -
ben vizs gált 4/2003. PJE ha tá ro zat nem érin tet te (mint fen -
tebb idé zés re ke rült, a jog egy sé gi ta nács nem osz tot ta azt
az ál lás pon tot, hogy a ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tés sel
jár). Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor nem lát in do kot
arra sem, hogy az Al kot mány 50.  § (2) be kez dé se alap ján
meg fo gal ma zott ál lás pont já tól az Al kot mány 57.  § (1) be -
kez dé sé be fog lalt bí ró ság hoz for du lás joga te kin te té ben
el tér jen. Ez kö vet ke zik az Al kot mány bí ró ság gyakorla -
tából:

– a 935/B/1997. AB ha tá ro zat „a bí ró ság hoz való for -
du lás joga te kin te té ben is arra a vég ered mény re ju tott,
hogy van olyan el len sú lyo zó ér dek, amely in do kolt tá te szi
a ke re set in dí tá si jog idõ be li kor lá to zá sát, ami ért is ez utób -
bi nem sér ti az Al kot mány 57.  § (1) és 8.  § (2) be kez dé sét”
(ABH 1998, 765, 773.);

– az 1018/B/1998. AB ha tá ro zat meg ál la pí tot ta:
„ Ismert és gyak ran al kal ma zott meg ol dás a jog rend sze ren
be lül az, hogy ha (az anya gi jogi) tör vény va la mely igény
ér vé nye sí té sé re, ke re set in dí tás ra ha tár idõt szab meg, a ha -
tár idõ el mu lasz tá sa az zal a kö vet kez ménnyel jár, hogy az
el mu lasz tott cse lek mény a ké sõb bi ek ben már nem pó tol -
ha tó, nincs he lye iga zo lá si ké re lem be nyúj tá sá nak ...”
(ABH 2002, 887, 892.);

– a 3/2006. (II. 8.) AB ha tá ro zat ér tel mé ben pe dig: „Ál -
ta lá ban nem sér ti a bí ró ság hoz való jo got az, ha a bí ró ság -
hoz for du lást jog vesz tõ ha tár idõ vel kor lá toz zák. Is mert és
gyak ran al kal ma zott meg ol dás a jog rend sze ren be lül az,
hogy ha (az anya gi jogi) tör vény va la mely igény ér vé nye -
sí té sé re, ke re set in dí tás ra ha tár idõt szab meg, a ha tár idõ el -
mu lasz tá sa az zal a kö vet kez ménnyel jár, hogy az el mu -
lasz tott cse lek mény a ké sõb bi ek ben már nem pó tol ha tó.”
(ABK 2006. feb ru ár, 51, 65.).

Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint a 4/2003. PJE
ha tá ro zat nem csor bít ja a ke re set in dí tá si jog lé nye ges tar -
tal mát. Mint a fen ti ha tá ro za tok utal nak rá, a ke re set in dí tá -
si jog ha tár idõ höz kö té se szük sé ges kor lá to zá sa a bí ró ság -
hoz for du lás jo gá nak (a jog ál la mi ság ból erdõ jog biz ton ság 
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is ezt kö ve te li meg), az ará nyos sá gi kri té ri um pe dig a ha -
tár idõ hosszá hoz mér ten ha tá roz ha tó meg: ahogy az Al kot -
mány bí ró ság fen tebb ki mond ta „az el ér ni kí vánt cél hoz
ké pest az idõ be ni kor lá to zás ará nyos”. Az Al kot mány bí ró -
ság meg íté lé se sze rint nem vál toz tat az ará nyos sá gi krité -
rium al kot má nyos sá gi meg íté lé sén ön ma gá ban a 4/2003.
PJE ha tá ro zat az zal, hogy meg ál la pít ja: a jog sza bá lyok ban 
meg ál la pí tott ke re set in dí tá si ha tár idõ anya gi jogi ter mé -
sze tû. Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint 4/2003.
PJE ha tá ro zat ezért az alap jog, a bí ró ság hoz for du lás joga
lé nye ges tar tal má ra nem hat ki, így az Al kot mány 8.  §
(2) be kez dé sét sér tõ kor lá to zás nem ál la pít ha tó meg.

1.2. Az egyik in dít vá nyo zó az Al kot mány 47.  § (2) be -
kez dé sé nek sé rel mét ál lít ja a te kin tet ben is, hogy nem csak
a bí ró sá gok ra, ha nem a fe lek re kö te le zõ jog egy sé gi ha tá -
ro za tot ho zott a Leg fel sõbb Bí ró ság. Ez zel kap cso lat ban
az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja a kö vet ke zõ:

Az Al kot mány bí ró ság a 12/2001. (V. 14.) AB ha tá ro za -
tá ban vizs gál ta azt a kér dést, hogy az Al kot mány alap ján a
jog egy sé gi ha tá ro za tok „bí ró sá gok ra kö te le zõ ek”, ez zel
szem ben (a gya kor lat ban) a jog egy sé gi ha tá ro za tok szük -
ség kép pen érin tik az ál lam pol gá ro kat is. E ha tá ro zat ki tért
a kö vet ke zõk re: „Az Al kot mány 47.  § (2) be kez dé se sze -
rint a Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy sé gi ha tá ro za tai a bí ró sá -
gok ra ál ta lá nos ér vénnyel kö te le zõ ek. Az Al kot mány
e ren del ke zé sé bõl kö vet ke zõ en a jog egy sé gi ha tá ro zat ha -
tá lya a fe lek re a bí rói jog al kal ma zás út ján – a kö te le zõ en
elõ írt jog ér tel me zé sen ala pu ló íté let köz ve tí té sé vel – szük -
ség kép pen ki hat. A jog egy sé gi ha tá ro zat nak ez, az Al kot -
mány 47.  § (2) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ ál ta lá nos – a bí ró -
sá gok ra kö te le zõ – ér vé nye, a meg ho za ta lát köve tõen ér -
vé nye sül het. Et tõl kü lön böz nek az el já rá si tör vényekbe
fog lalt azon ese tek, ami kor a jog egy sé gi ha tá ro zat köz vet -
le nül érin ti (érint he ti) az ala pul fek võ ügyet (ügye ket) is.”
(ABH 2001, 163, 171.) E dön tés re épít ve a 42/2004.
(XI. 9.) AB ha tá ro zat is vizs gál ta – a Pp. 270.  § (2) be kez -
dés a) pont ja kap csán – a jog egy sé gi ha tá ro za tok fe lek re
ki ha tó jel le gét. Meg ál la pí tot ta: „A Pp. 270.  § (2) be kez dés
a) pont ja alap ján a jog egy sé gi ha tá ro zat fe lek re tör té nõ ki -
ha tá sa nyil ván va ló (amely ha tás az Al kot mány bí ró ság fen -
ti ha tá ro za ta sze rint ön ma gá ban nem al kot mány sér tõ).
(ABH 2004, 551, 576.)” E ha tá ro zat arra hív ta fel a fi gyel -
met, hogy a fe lek re tör té nõ ki ha tás szem pont já ból al kot -
má nyos sá gi ag gályt az vet ne fel, ha maga a jog egy sé gi ha -
tá ro zat dön te né el az alap já ul szol gá ló egye di ügye ket.
(ABH 2004, 551, 575–576.)

A je len el já rás ban vizs gált 4/2003. PJE ha tá ro zat egye di 
ügyet nem dön tött el, az in dít vá nyo zók sem ezt, ha nem azt
ki fo gás ol ták, hogy meg ál la pí tá sai – ki hir de té sét köve -
tõen – ki hat nak a fe lek re is. Az Al kot mány bí ró ság azon -
ban – a fent is mer te tett dön té se i bõl kö vet ke zõ en – nem ál -
la pít meg al kot mány sér tést pusz tán a miatt, mert a jog egy -
sé gi ha tá ro zat nem csak a bí ró sá gok ra kö te le zõ, ha nem a
fe lek el já rá si cse lek mé nye i re is. Ezért az Al kot mány bí ró -
ság el uta sí tot ta azt az in dít ványt, amely az Al kot mány

47.  § (2) be kez dé sé nek sé rel mét a 4/2003. PJE ha tá ro zat
fe lek re ki ha tó jel le ge  miatt ál lí tot ta.

1.3. Az egyik al kot mány jo gi pa nasz a 4/2003. PJE ha -
tá ro zat al kot má nyos sá gi vizs gá la tát azért is kez de mé nyez -
te, mert ál lás pont ja sze rint el len tét ben áll az Al kot mány
50.  § (3) be kez dé sé vel.

Az Al kot mány 50.  § (3) be kez dé se a bí rói füg get len ség
té te lét és ga ran ci át (tör vény alá ren de lés, po li ti kai te vé -
keny ség foly ta tá sá nak ti lal ma) fo gal maz za meg. Az Al -
kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a bí ró sá gi el já rást
meg in dí tó ke re set le vél vagy ké re lem ké se del mes be nyúj -
tá sá ról  szóló jog egy sé gi ha tá ro zat, és a bí rói füg get len sé -
get sza bá lyo zó al kot má nyi té tel kö zött nincs al kot mány jo -
gi lag ér té kel he tõ össze füg gés, ezért az Al kot mány bí ró ság
ezt az in dít ványt is el uta sí tot ta.

1.4. Az Al kot mány bí ró ság a fen ti ek ben a 4/2003. PJE
ha tá ro zat vizs gá la tát kérõ al kot mány jo gi pa na szo kat bí rál -
ta el. A 4/2003. PJE ha tá ro zat, az azt sé rel me zõ al kot -
mány jo gi pa na szok alap ján, az an nak alap já ul szol gá ló
jog erõs dön tés kor ha tály ban volt jog sza bá lyok sze rint al -
kal ma zan dó. Ugyan ak kor je len el já rá sá ban az Al kot mány -
bí ró ság utó la gos abszt rakt nor ma kont roll ké rel mek te kin -
te té ben is vizs gá la tot foly tat. E ké rel mek mö gött – az al -
kot mány jo gi pa na szok kal el len tét ben – a min den kor ha tá -
lyos jog sza bá lyo kat kell figye lembe ven ni. Ezek vo nat ko -
zá sá ban az Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõ ket jegy zi meg:
egyes in dít vá nyo zók a 4/2003. PJE ha tá ro zat al kot má -
nyos sá gi vizs gá la tát azért kez de mé nyez ték, mert az – ál -
lás pont juk sze rint – az Áe. és a Pp. (köz igaz ga tá si pe rek kel 
kap cso la tos) ren del ke zé se i vel el len té te sen ki ter jed a köz -
igaz ga tá si pe rek re is. A jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lát 
köve tõen ha tály ba lé pett a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás
és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.), ami ha tá lyon kí vül
he lyez te az Áe.-t, il let ve a Ket.-hez kap cso ló dó an ha tály ba 
lé pett a Pp. mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 2005. évi XVII. tör -
vény (a továb biak ban: Pp.mód.) A Pp.mód. meg vál toz tat ta 
köz igaz ga tá si pe rek ben a ke re set in dí tás ko ráb bi sza bá lya -
it. A Pp. ha tá lyos 330.  § (2) be kez dé se sze rint: „A ke re set -
le ve let az el sõ fo kú köz igaz ga tá si ha tá ro za tot hozó szerv -
nél a fe lül vizs gál ni kért ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott har -
minc na pon be lül kell be nyúj ta ni vagy aján lott kül de -
mény ként pos tá ra adni. ...” A Pp. 331.  §-a pe dig a kö vet ke -
zõ kép pen ren del ke zik: „Ha a fél – tör vény ren del ke zé se el -
le né re – a ke re set le ve let a bí ró ság hoz nyúj tot ta be, azt a bí -
ró ság vizs gá lat (124.  §) nél kül ha la dék ta la nul meg kül di az
ügy ben elsõ fo kon el járt köz igaz ga tá si szerv nek. A 330.  §
(2) be kez dé se eb ben az eset ben is meg fele lõen irány adó
az zal, hogy a ke re set le ve let ha tár idõ ben be nyúj tott nak kell 
te kin te ni, ha azt a fe lül vizs gál ni kért köz igaz ga tá si ha tá ro -
zat köz lé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül aján lott kül de -
mény ként pos tá ra ad ták vagy a bí ró ság hoz be nyúj tot ták.”

Lát ha tó te hát, hogy a 4/2003. PJE ha tá ro zat hoz ké pest a
Pp. mó do sí tott sza bá lyai a pos tá ra adást je lö lik meg a ke re -
set le vél be nyúj tá sa ha tár ide jé nek utol só nap ja ként, ez ál tal
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a jog egy sé gi ha tá ro zat ban fog lalt azon kri té ri um tel je sül,
hogy „jog sza bály más ként ren del ke zik”. A tör vényalkotó
te hát – a Ket.-tel, il let ve a Pp.mód.-dal – ki von ta a köz -
igaz ga tá si pe re ket a 4/2003. PJE ha tá ro zat ér tel me zé se
alól. Erre te kin tet tel a Leg fel sõbb Bí ró ság Köz igaz ga tá si
Kol lé gi u má nak a BH 2005. évi 9. szá má ban köz zé tett vé -
le mé nye a kö vet ke zõ ket tar tal maz za: „E jog sza bály-mó -
do sí tá sok hatályba lépésével tel je sül a 4/2003. PJE szá mú
jog egy sé gi ha tá ro zat elsõ mon da tá ban fog lalt fel té tel, azaz 
a köz igaz ga tá si ha tá ro za tok bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát meg -
in dí tó ke re set le vél vagy ké re lem be nyúj tá sá ra a fen ti jog -
sza bály más ként ren del ke zé se foly tán a Pp. 105.  § (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak, a 2005. no vem ber 1. [a Pp.mód. ha -
tály ba lé pé se] nap ja után in dult ügyek ben al kal maz ha tók”.
E jog sza bály vál to zás ra te kin tet tel a 4/2003. PJE ha tá ro zat
köz igaz ga tá si pe rek ben már nem al kal maz ha tó.

Az Al kot mány bí ró ság az 1.1–1.4. pon tok ban ki fej tett
in do kok alap ján a 4/2003. PJE ha tá ro zat alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló 
in dít vá nyo kat és al kot mány jo gi pa na szo kat egy aránt el -
uta sí tot ta.

2. Az in dít vá nyo zók fel ve tet ték, hogy a 4/2003. PJE
ha tá ro zat (mint ahogy egyik in dít vá nyo zó fo gal maz „ala -
cso nyabb ren dû jog for rás”) tör vénnyel (a Pp.-vel) el len té -
tes, ezért al kot mány sér tõ, míg más in dít vá nyo zó ugyan ezt
a prob lé mát a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány -
elle nesség vizs gá la tá nak ol da lá ról ra gad ta meg, an nak
meg ál la pí tá sát kér ve, hogy „a tör vényalkotó el mu lasz tot ta
sza bá lyoz ni a jog egy sé gi ha tá ro za tok és az azok alap ját
ké pe zõ tör vényi elõ írások egy más sal szem be ni el lent mon -
dá sos sá ga ese tén en nek az el lent mon dás nak a fel ol dá sát.”

Az Al kot mány bí ró ság Abh.-ban ki fej tett ál lás pont ja
sze rint a jog egy sé gi ha tá ro zat jog sza bály ta ni be so ro lá sa
nél kül is el dönt he tõ az al kot mány bí ró sá gi ha tás kör fönn -
áll ta (ABH 2005, 504, 514.); az Al kot mány bí ró ság al kot -
má nyos jog ál lá sá ból ered a va la mennyi nor má ra ki ter je dõ
al kot má nyos sá gi vizs gá lat le he tõ sé ge (ABH 2005, 504,
511.). Ezért a je len ügy ben sincs al kot má nyos sá gi szem -
pont ból re le van ci á ja azon in dít vá nyo zói ál lí tás nak, amely
a jog egy sé gi ha tá ro zat és a tör vény hi e rar chi kus vi szo nyát
ál lít ja. Az Al kot mány sze rint a jog for rá sok az Al kot mány
ál tal jog al ko tó ha tás kör rel fel ha tal ma zott ál la mi szer vek
ál tal ki bo csá tott jog sza bá lyok. Kö vet ke zés kép pen a jog -
egy sé gi ha tá ro zat nem ta go zó dik a po zi tív jog for rá si rend -
szer be. Az Al kot mány 47.  § (2) be kez dé sé nek sé rel mét je -
len ti, ha a jog egy sé gi ha tá ro zat a jog sza bály (jel lem zõ en
tör vény) ér tel me zé se he lyett an nak mó do sí tá sát, ki egé szí -
té sét tar tal maz za.

Arra te kin tet tel, hogy az Al kot mány bí ró ság az
Abh.-ban meg ál la pí tot ta és e ha tá ro za tá ban ki egé szí tet te a
jog egy sé gi ha tá ro zat mint sa já tos jogi nor ma fe let ti – ki zá -
ró lag al kot má nyos sá gi – fe lül vizs gá lat ra irá nyu ló ha tás kö -
rét, el uta sí tot ta a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány -
elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló azon ké rel met is,
amely a jog egy sé gi ha tá ro za tok tör vénnyel való el len té te

ese tén kö ve ten dõ el já rá si rend sza bá lyo zat lan sá gát ki fo gá -
sol ja.

3. Az in dít vá nyo zók több tör vényi ren del ke zés alkot -
mány elle nességének vizs gá la tá ra is elõ ter jesz tet tek al kot -
mány jo gi pa na szo kat. Vizs gál ni kér ték a Pp. 103.  § (5) be -
kez dé sét, 105.  § (4) be kez dé sét, 130.  § (1) be kez dés
h) pont ját, 157.  § a) pont ját, il let ve – az al kot mány jo gi pa -
nasz alap ján – a Pp. köz igaz ga tá si pe rek re irány adó ko ráb -
ban ha tály ban volt 330.  § (1) és (4) be kez dé sét, va la mint
az Áe. 72.  § (1) be kez dé sét. Az egyik in dít vá nyo zó a me -
ne dék jog ról  szóló 1997. évi CXXXIX. tör vény (a továb -
biak ban: Mentv.) 39.  § (2) be kez dé sét is meg je löl te az al -
kot mány jo gi pa na sza alap já ul szol gá ló al kal ma zott – s
vizs gál ni kért – jog sza bály ként. E tör vényi ren del ke zé sek
kö zös sa já tos sá ga, hogy azok meg je len nek a 4/2003. PJE
ha tá ro zat ban (mint a jog egy sé gi el já rás ban a jog gya kor lat
egy sé ge sí té sé nek alap já ul szol gá ló jog sza bá lyok).

3.1.  A Pp. és az Áe. már nem ha tá lyos ren del ke zé sei al -
kot má nyos sá gi vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vá nyok alap ján
az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt jegy zi meg, hogy ál lan -
dó gya kor la ta sze rint „ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bály
alkot mány elle nességét nem vizs gál ja, ha csak nem an nak
al kal maz ha tó sá ga is el dön ten dõ kér dés (335/B/1990. AB
ha tá ro zat, ABH 1990, 261, 262.). Ha tá lyon kí vül he lye zett 
jog sza bály al kot má nyos sá gi vizs gá la ta a konk rét nor ma -
kont roll két ese té ben, az Abtv. 38.  § (1) be kez dé se sze rin ti
bí rói kez de mé nye zés és az Abtv. 48.  § sze rin ti al kot mány -
jo gi pa nasz alap ján le het sé ges.” [29/2005. (VII. 14.) AB
ha tá ro zat, ABH 2005, 316, 323.] Mi vel je len ügy ben al -
kot mány jo gi pa na szok érin tik a Pp. és az Áe. ha tá lyát
vesz tett ren del ke zé se it is, ezért az Al kot mány bí ró ság az
ér de mi vizs gá la tot ezek te kin te té ben is le foly tat ta.

3.2. Az in dít vá nyo zók alap ve tõ en a jog or vos lat hoz
való jog sé rel mét ál lí tot ták a fen tebb je lölt tör vényi ren del -
ke zé sek kel kap cso lat ban. Az Al kot mány bí ró ság már több
ha tá ro za tá ban több szem pont ból ér tel mez te az Al kot mány
57.  § (5) be kez dé sét. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta ér -
tel mé ben a jog or vos lat hoz való jog im ma nens tar tal ma az
ér de mi [ügy dön tõ, az (el ítélt) hely ze tét, jo ga it lé nye ge sen
be fo lyá so ló] ha tá ro za tok te kin te té ben a más szerv hez
vagy a ma ga sabb fó rum hoz for du lás le he tõ sé ge. [5/1992.
(I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 27, 31.] Más dön té sek
arra hív ták fel a fi gyel met, hogy a jog or vos lat hoz való
alap jog biz to sí tá sát je len ti, ha az el já rás ban a tör vény ga -
ran tál ja az érin tett szá má ra, hogy ügyét az alap ügy ben el -
já ró szerv tõl kü lön bö zõ szerv bí rál ja el (513/B/1994. AB
ha tá ro zat, ABH 1994, 734.). Min den jog or vos lat lé nye gi
ele me a „jog or vos lás” le he tõ sé ge, va gyis a jog or vos lat fo -
gal mi lag és szubsz tan ci á li san tar tal maz za a jog sé re lem or -
vo sol ha tó sá gát. [23/1998. (VI. 9.) AB ha tá ro zat, ABH
1998, 182, 186.] Az Al kot mány a kü lön bö zõ el já rá sok ra
vo nat ko zó tör vényi sza bá lyo zás ra bíz za a jog or vos la ti for -
mák meg je lö lé sét, a jog or vos la tot el bí rá ló fó ru mok meg -
állapítását, va la mint an nak meg ha tá ro zá sát, hogy hány
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fokú jog or vos la ti rend szer ér vé nye sül het. (1437/B/1990.
AB ha tá ro zat, ABH 1992, 453, 454.)

Az Al kot mány bí ró ság a 696/D/2000. AB ha tá ro zat ban
ki tért arra is, hogy az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé se ér tel -
me zé se alap ján ki ala kult az az elv, amely sze rint a jog or -
vos lat biz to sí tá sa a jog ál lam cél ja i nak és fel ada ta i nak
meg va ló sí tá sát szol gál ja. (ABH 2003, 1244, 1246.) Ezért
kell az ál lam nak olyan jog sza bá lyo kat meg al kot nia, ame -
lyek el já rá si ga ran ci ák nyúj tá sá val az ala nyi jo gok ér vé -
nye sí té si le he tõ sé gét meg te rem tik. [9/1992. (I. 30.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1992, 59, 65.]

Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint a vizs gált tör -
vényi ren del ke zé sek nem kor lá toz zák a jog or vos lat hoz
való ala nyi jo got, az Al kot mány bí ró ság ál tal meg ha tá ro -
zott – s fent be mu ta tott – kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek.
A Pp. 103.  § (5) be kez dé se arra ad tör vényi sza bályt, hogy
min den ki szá má ra elõ re lát ha tó le gyen: mi te kint he tõ a Pp.
al kal ma zá sa so rán a ha tár idõ utol só nap já nak. Eh hez kap -
cso ló dik a Pp. 105.  § (4) be kez dé se, amely a ha tár idõ el -
mu lasz tá sá nak kö vet kez mé nyei aló li ki vé telt ál la pít meg
(a ha tár idõ el mu lasz tá sá nak kö vet kez mé nye it nem le het
al kal maz ni, ha a be ad ványt a ha tár idõ utol só nap ján pos tá -
ra ad ták). E ren del ke zés a fél szá má ra – a jog or vos lat hoz
való jog ér vé nye sí té sé re is ki ha tó – ki fe je zet ten elõ nyös
sza bály. 

A Pp. 130.  § (1) be kez dés h) pont ja ki mond ja, hogy ha
jog sza bály a ke re set in dí tás ra ha tár idõt ál la pít meg és a fel -
pe res ezt el mu laszt ja (iga zo lá si ké re lem hi á nyá ban) a ke -
re set le vél idé zés ki bo csá tá sa nél kü li el uta sí tá sá nak van
he lye. A Pp. 157.  § a) pont ja eh hez kap cso ló dó an a per
meg szün te té sé rõl szól. Az Áe. 72.  § (1) be kez dé se a köz -
igaz ga tá si ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la tá val kap cso la -
to san ki mond ta, hogy a ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott har -
minc na pon be lül le het azt kér ni, eh hez kap cso ló dó an – a
Pp. ko ráb ban ha tály ban volt 330.  § (1) és (4) be kez dé se a
ke re set le vél be nyúj tá sá nak he lyét, ide jét, az eh hez kap cso -
ló dó to váb bi ha tár idõ ket, az iga zo lá si ké re lem rend jét tar -
tal maz ta. Vé gül a Mentv. a me ne kült ügyi ha tá ro za tok bí -
ró sá gi fe lül vizs gá la tá nak – az Áe. 72.  § (1) be kez dé sé be
fog lal tak tól rö vi debb ha tár idõ ket ma gá ban fog la ló – el já -
rá si sza bá lya it tar tal maz za.

A Pp. az Áe. és a Mentv. ezen sza bá lyai – az Al kot -
mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint – a jog or vos lat ala nyi jo -
gá val való élés el en ged he tet len fel té te lei: meg ha tá roz zák a 
ke re set le vél be nyúj tá sá nak rend jét, az eh hez kap cso ló dó
jog kö vet kez mé nye ket. Ezek az elõ írások lé nye gé ben a bí -
ró ság hoz for du lás fel té te le it – az Al kot mány 57.  § (1) be -
kez dé sé vel össz hang ban – ál la pít ják meg, s mint ilye nek, a 
jog or vos lat hoz való jog gal oly mó don mu tat nak össze füg -
gést, hogy an nak ér vé nye sü lé sét elõ se gí tik (az az zal való
élés sza bá lya i nak rög zí té sé vel). Az Al kot mány bí ró ság ko -
ráb ban már rá mu ta tott: „A kü lön fé le jog vi szo nyok, így a
pol gá ri jogi jog vi szo nyok sza bá lyo zá sa so rán is a jog al ko -
tó nagy fo kú sza bad ság gal ren del ke zik egye bek kö zött ab -
ban a vo nat ko zás ban is, hogy az egyes jog vi szo nyok bel sõ
sa já tos sá ga i nak a figye lembe véte lével az ala nyi jo gok bí -
ró ság elõt ti ér vé nye sít he tõ sé gé nek le he tõ sé gét mi lyen idõ -

kor lá tok kal biz to sít ja. Ha a sza bá lyo zás az Al kot mány
57.  § (1) be kez dé sét nem sér ti, va gyis a jo gok bí ró ság elõt -
ti ér vé nye sí té sé nek le he tõ sé gét ga ran tál ja, ak kor an nak
idõ meg ha tá ro zá sá ban a tör vényhozó cse lek vé si sza bad sá -
ga már meg le he tõ sen nagy ...” [54/1992. (X.29.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1992, 266, 267.] Más dön tés azt emel te ki,
hogy jog biz ton sá gi szem pont in do kol ja a bí ró ság elõt ti
meg tá ma dá si ha tár idõ pon tos rög zí té sét, al kot má nyos sá gi
ag gályt ön ma gá ban az sem vet fel, ha ez a ha tár idõ ob jek -
tív és jog vesz tõ. (935/B/1997. AB ha tá ro zat, ABH 1998,
765, 771.) Mind eze ket figye lembe véve az Al kot mány bí -
ró ság je len ügy ben azt eme li ki, hogy az el já rá si cse lek mé -
nyek el mu lasz tá sa jog kö vet kez mé nye i nek tör vényi sza bá -
lyo zá sa – az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl is  folyó – ki -
szá mít ha tó ság kö ve tel mé nyé nek az ér vé nye sü lé se  miatt
al kot má nyos sá gi szem pont ból leg alább annyi ra fon tos,
mint ma gát az el já rá si cse lek ményt (ahogy a vizs gált ren -
del ke zé sek te szik: a jog or vos lat egyik fel té te lét, a ha tár -
idõ-szá mí tá si mó do kat) le író ren del ke zés. Meg ala po zat lan 
ezért az in dít vá nyo zó azon ál lí tá sa, hogy e tör vényi sza bá -
lyok kal sé rül az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl ere dõ
jog biz ton ság kö ve tel mé nye, el len tét ben áll az Al kot mány
57.  § (1) be kez dé sé be fog lalt bí ró ság hoz for du lás jo gá val,
il let ve az 57.  § (5) be kez dé sé be fog lalt jog or vos lat hoz való 
jog gal.

Mind er re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a Pp. 103.  §
(5) be kez dé se, 105.  § (4) be kez dé se, 130.  § (1) be kez dés
h) pont ja, 157.  § a) pont ja, il let ve – az al kot mány jo gi pa -
nasz alap ján – a Pp. köz igaz ga tá si pe rek re irány adó ko ráb -
ban ha tály ban volt 330.  § (1) és (4) be kez dé se, va la mint az
Áe. 72.  § (1) be kez dé se, vé gül a Mentv. 39.  § (2) be kez dé -
se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem -
mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat és al kot mány jo gi pa na -
szo kat el uta sí tot ta.

3.3. Az egyik al kot mány jo gi pa nasz a Mentv.-vel
össze füg gés ben fel ve tet te, hogy a me ne kült jo gi köz igaz -
ga tá si ügyek ben a ha tár idõk szá mí tá sá nak olyan rend jét
kel le ne ki ala kí ta ni, amely az érin tet tek re néz ve a je len le gi -
tõl ked ve zõbb. Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint
nem al kot má nyos sá gi, ha nem cél sze rû sé gi kér dés, hogy
me ne kült ügyek ben az érin tet tek hely ze té re te kin tet tel –
mint ahogy az in dít vá nyo zó kéri – a be fo ga dó ál lo más sze -
mély ze té nek való át adás sal a ha tár idõt meg tar tott nak le -
hes sen te kin te ni. Az er rõl való dön tés nem az Al kot mány -
bí ró ság, ha nem a tör vényhozó fel ada ta. Az Al kot mány bí -
ró ság több ha tá ro za tá ban ki fej tet te, hogy „a cél sze rû ség
hi á nya a sza bá lyo zás ban, il let ve a rossz vagy igaz ság ta lan
jogi sza bá lyo zás ön ma gá ban nem al kot má nyos sá gi kér -
dés, így az Al kot mány bí ró ság nak nincs ha tás kö re e kér dé -
sek ér de mi vizs gá la tá ra. [26/1993. (IV. 29) AB ha tá ro zat,
ABH 1993, 203.] Cél sze rû sé gi vagy igaz sá gos sá gi prob lé -
mák ön ma guk ban a tör vényalkotó po li ti kai fe le lõs sé gé nek 
kér dés kö ré hez tar toz nak.” [37/1997. (VI. 11.) AB ha tá ro -
zat, ABH 234, 246.] Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró -
ság a Mentv. 39.  § (2) be kez dé se alkot mány elle nességét
e te kin tet ben sem ál la pí tot ta meg.
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Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben
való köz zé té te lét az ügy je le nõ sé gé re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Er dei Ár pád s. k., Dr. Har mat hy At ti la s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 294/B/2005.

Dr. Bi ha ri Mi hály al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

I.

1. Nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat ren del ke zõ ré -
szé nek 1. pont já val, az eh hez kap cso ló dó in dít vá nyi ele -
mek – tar tal mi fe lül vizs gá la ton ala pu ló – el uta sí tá sá val.

Ál lás pon tom sze rint az Al kot mány bí ró ság nak az Al kot -
mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te -
lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt
3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro za ta (a továb biak ban: Ügy rend) 
29.  § b) pont ja ér tel mé ben a Leg fel sõbb Bí ró ság 4/2003.
PJE ha tá ro za ta al kot má nyos sá gi fe lül vizs gá la tát kérõ in -
dít vá nyo kat tar tal mi vizs gá lat nél kül vissza kel lett vol na
uta sí ta nia.

2. Nem ér tek egyet to váb bá a ha tá ro zat in do ko lá sá nak
III. és IV. ré szé ben ki fej tett, az Al kot mány 47.  § (2) be kez -
dé sé ben, va la mint a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá -
ról  szóló 1997. évi LXVI. tör vény (a továb biak ban: Bsz.)
III. Fe je ze té ben sza bá lyo zott jog egy sé gi ha tá ro zat Al kot -
mány bí ró ság ál ta li al kot má nyos sá gi fe lül vizs gá la tá nak
ha tás kö ri kér dé se it vizs gá ló ré szé nek a meg ál la pí tá sa i val
sem. [A jog egy sé gi ha tá ro za tok Al kot mány bí ró ság ál ta li
ál ta lá ban vett fe lül vizs gá la tát és ezen ke resz tül az Al kot -
mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb -
biak ban: Abtv.) 1.  §-ában fog lalt ha tás kör ki bõ ví té sét tar -
tal ma zó in do ko lá si ré szek kü lö nö sen: az in do ko lás
III. rész elsõ be kez dé sé ben, va la mint az in do ko lás IV. rész
2. pont já nak má so dik és har ma dik be kez dé sé ben talál -
hatók.]

Ál lás pon tom sze rint az in do ko lás hi vat ko zott ré szei
messze túl mu tat nak, és így el len tét ben áll nak az in do ko -

lás ban is fel hí vott 42/2005. (XI. 14.) AB ha tá ro zat ban
(ABH 2005, 504.; a továb biak ban: Abh.) ki fej tett, a vizs -
gált ha tás kö ri kér dés re vo nat ko zó al kot mány bí ró sá gi ál -
lás pont tal. Az Abh. in do ko lá sá ban fog lalt dön tés sel – a
3/2004. BJE ha tá ro zat meg sem mi sí té sé vel – egyet ér tet tem 
és ma is egyet ér tek, mi vel az nor ma tív tar tal mú volt és
alkot mány elle nes sza bá lyo zást tar tal ma zott.

Vé le mé nyem sze rint a je len ügy ben ezen két kon junk tív 
fel té tel (ti. a jog egy sé gi ha tá ro zat nor ma tív tar tal ma és a
nor ma tív tar ta lom alkot mány elle nessége) nem áll fenn,
eb bõl kö vet ke zõ en a Leg fel sõbb Bí ró ság pusz tán jog ér tel -
me zést tar tal ma zó 4/2003. PJE ha tá ro za tá nak ér de mi al -
kot má nyos sá gi fe lül vizs gá la tá ra az Al kot mány bí ró ság nak
nincs ha tás kö re. Az in dít vá nyo kat e miatt kel lett vol na az
Al kot mány bí ró ság nak vissza uta sí ta nia.

II.

1. Az Al kot mány 47.  § (2) be kez dé se a Leg fel sõbb
 Bíróság jog egy sé gi el já rá sát és az an nak so rán meg ho zott
jog egy sé gi ha tá ro za tot a bí ró sá gok jog al kal ma zá sá nak
egy sé gét biz to sí tó al kot má nyos el já rás ként, in téz mény -
ként sza bá lyoz za. A Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy sé gi el já rá -
sa, és az en nek ke re té ben meg ho zott jog egy sé gi ha tá ro za -
tok el kü lö nül nek a Leg fel sõbb Bí ró ság ítél ke zõ te vé keny -
sé gé tõl és az en nek ke re té ben meg ho zott egye di íté le tek -
tõl. A Bsz. III. Fe je ze té ben – va la mint a Pp. és a Be. sza bá -
lyo zá sá ban – fog lalt for ma li zált el já rá si sza bá lyok be tar tá -
sá val meg ho zott jog egy sé gi ha tá ro za tok a bí ró sá gok ítél -
ke zé si te vé keny sé gé nek az egy sé gét (az egy sé ges bí rói
jog al kal ma zást) hi va tot tak biz to sí ta ni, amely az Al kot -
mány 2.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt jog ál la mi ság ré szét ké -
pe zõ jog biz ton ság ér vé nye sü lé se szem pont já ból el en ged -
he tet le nül fon tos.

A Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy sé gi ha tá ro za tai egy konk -
rét jog sza bály hoz kap cso lód nak, an nak az ér tel me zé sét, a
nor ma tar ta lom ki bon tá sát tar tal maz zák és olyan, a bí ró sá -
gok ítél ke zé si gya kor la tá ban fel me rü lõ jog ér tel me zé si
kér dés ben fog lal nak ál lást, amely ben az ítél ke zõ bí ró sá -
gok íté le tei, jog gya kor la ta nem egy sé ges. A bí ró sá gok nak
a vi tás jog kér dés ben ha son ló tény ál lá sok mel lett meg ho -
zott el té rõ íté le tei ugyan is az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé -
sé ben fog lalt jog ál la mi ság ré szét ké pe zõ jog biz ton ság sé -
rel mé hez ve zet het nek.

A Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy sé gi ha tá ro za ta i nak jel -
lem zõi:

– a bí ró sá gok ra néz ve kö te le zõ ér vé nyû ek;

– a bí ró sá gok rend sze re sen/vissza té rõ en al kal maz zák;

– a bí ró sá gok ügy dön tõ ha tá ro za ta in ke resz tül ki hat nak 
a pe res fe lek re;

– az ügy dön tõ ha tá ro za tok kal szem ben igény be ve he tõ
ren des és rend kí vü li jog or vos la tok el bí rá lá sán ke resz tül
ki kény sze rít he tõk (fi gyel men kí vül ha gyá suk szank ci o -
nál ha tó);
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– a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té tel ré vén szé les 
körû nyil vá nos ság gal ren del kez nek.

Ál lás pon tom sze rint az vet fel al kot má nyos sá gi prob lé -
mát, ha a Leg fel sõbb Bí ró ság túl ter jesz ke dik az Al kot -
mány 47.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt, a jog egy sé gi ha tá ro -
zat meg ho za ta lá ra vo nat ko zó ha tás kö rén – a jog gya kor lat
egy sé gét szol gá ló és a bí ró sá gok ra kö te le zõ ér vé nyû jog ér -
tel me zés ke re te in –, azaz, ha a jog egy sé gi ha tá ro zat egy új
nor ma tív ele met hor doz és – a jog ér tel me zés he lyett – sza -
bá lyo zá si funk ci ót tölt be.

Eb ben az eset ben a jog egy sé gi ha tá ro zat az ér tel me zett
nor ma (jogi sza bá lyo zás) meg lé võ tár gyi ele mei közé
– meg ha tá ro zott tárgy ban és mó don – egy (vagy több) új
ele met épít be, s az ilyen mó don nor ma tív tar tal mú vá váló
jog egy sé gi ha tá ro zat a jog ér tel me zés funk ci ó já ból ki lép ve
sza bá lyo zá si sze re pet vesz át.

2. Az Al kot mány 32/A.  §-a ér tel mé ben az Al kot mány -
bí ró ság nak a jog sza bá lyok al kot má nyos sá gi fe lül vizs gá la -
tá ra van ha tás kö re, mely ha tás kört az Abtv. I. Fe je ze té ben
fog lalt sza bá lyok konk re ti zál nak. Az Al kot mány bí ró ság
jog gya kor la ta ki vé te les eset ben – az Al kot mány bí ró ság al -
kot mány vé del mi funk ci ó já ból le ve zet he tõ – „élõ jog”
alap ján a nor ma tív funk ci ót be töl tõ qu a si jog sza bá lyok tar -
tal mi al kot má nyos sá gi fe lül vizs gá la tát is le he tõ vé te szi.

A 60/1992. (XI. 17.) AB ha tá ro zat a jog al ko tás ról  szóló
1987. évi XI. tör vény (a továb biak ban: Jat.) ga ran ci á lis
sza bá lya i nak mel lõ zé sé vel ho zott mi nisz té ri u mi és egyéb
köz pon ti ál la mi szer vek tõl szár ma zó, jogi irány mu ta tást
tar tal ma zó le ira tok, kör le ve lek, út mu ta tók, irány mu ta tá -
sok, ál lás fog la lá sok és egyéb in for má lis jog ér tel me zé sek
ki adá sá nak és az ezek kel való irá nyí tá si gya kor lat nak az
al kot má nyos sá gi kér dé se it vizs gál va ki mond ta, hogy az
em lí tett in for má lis jog ér tel me zé sek ki adá sa alkot mány -
elle nes, és ah hoz jog ha tás nem fû zõ dik, an nak sem mi fé le
jogi kö te le zõ ere je nincs. (ABH 1992, 275.)

Az em lí tett qu a si jog sza bá lyok kö zös jel lem vo ná sa,
hogy nor ma tív ele me ket hor doz nak, a ki bo csá tó és a cím -
zett kö zöt ti hi e rar chi kus kap cso lat ból fa ka dó an kö te le zõ
ér vé nyû ek a cím zet tek re, va la mint cont ra le gem vagy  pra -
e ter le gem sza bá lyo zást tar tal maz nak.

Ha a Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy sé gi ha tá ro za ta nem
nor ma tív tar tal mú (hi ány zik az ér tel me zett nor ma tár gyi
ele mei közé be emelt új elem és a sza bá lyo zá si funk ció),
ak kor ál lás pon tom sze rint sem az Al kot mány 32/A.  §-a,
sem az Abh. alap ján nem ve zet he tõ le az ér de mi vizs gá lat -
ra vo nat ko zó al kot mány bí ró sá gi ha tás kör. A jog sza bály -
nak sem for ma i lag, sem tar tal mi lag nem mi nõ sü lõ, a jog ér -
tel me zés ke re te in be lül ma ra dó (int ra le gem), az új ele met
nem hor do zó jog egy sé gi ha tá ro zat al kot má nyos sá gi fe lül -
vizs gá la ta nem tar to zik az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré be. 
Az Al kot mány 47.  § (2) be kez dé se ke re tei kö zött ma ra dó,
jog ér tel me zést tar tal ma zó jog egy sé gi ha tá ro zat tal, az eb -
ben fog lalt jog ér tel me zés sel kon ku rá ló jog ér tel me zést az
Al kot mány bí ró ság nem ad hat, erre nincs az Al kot mány bí -
ró ság nak ha tás kö re. Az Al kot mány bí ró ság és a Leg fel -

sõbb Bí ró ság kö zött az ér tel me zett nor ma tar ta lom ra vo nat -
ko zó in terp re tá ci ós vita nem ala kul hat ki.

3. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré be ak kor tar to zik a
jog egy sé gi ha tá ro zat ér de mi és tar tal mi fe lül vizs gá la ta, ha
a jog egy sé gi ha tá ro zat – amely for ma i lag nem jog for rás –
tar tal mi lag azzá vá lik (nor ma tív tar ta lom mal sza bá lyo zá si
funk ci ót tölt be).

4. Egyet ért ve az Abh. in do ko lá sá ban ki fej tet tek kel,
 álláspontom sze rint az Al kot mány 32/A.  §-ából – ki fe je -
zett al kot má nyi, il let ve Abtv.-be li ha tás kö ri sza bály hi á -
nyá ban is – az em lí tett kon junk tív fel té te lek nek meg fe le lõ
jog egy sé gi ha tá ro za tok te kin te té ben – eset rõl-eset re vizs -
gá lód va – meg ál la pít ha tó az Al kot mány bí ró ság tar tal mi
fe lül vizs gá lat ra vo nat ko zó ha tás kö re.

5. Meg íté lé sem sze rint a jog egy sé gi ha tá ro za tok al kot -
mány bí ró sá gi fe lül vizs gá la tá ra (en nek le he tõ sé gé re) vo -
nat ko zó ha tás kö ri kér dés al kot má nyi és tör vényi sza bá lyo -
zá sa je len leg nem ki elé gí tõ. Az al kot má nyo zó ha ta lom nak
az Al kot mány ban kel le ne sza bá lyoz ni a Leg fel sõbb Bí ró -
ság jog egy sé gi ha tá ro za tai al kot má nyos sá gi fe lül vizs gá la -
tá ra vo nat ko zó al kot mány bí ró sá gi ha tás kört, te hát e te kin -
tet ben az Abtv.-ben fog lalt tör vényi szin tû sza bá lyo zást
sem tar ta nám ele gen dõ nek. Az Al kot mány mó do sí tá sa so -
rán az aláb bi ak ra kell te kin tet tel len ni:

– A je len le gi sza bá lyo zás alap ján (az Al kot mány
32/A.  §-ából kö vet ke zõ en), ha a Leg fel sõbb Bí ró ság jog -
egy sé gi ha tá ro za ta az ab ban fog lalt cont ra le gem, vagy
pra e ter le gem jog ér tel me zé sen ke resz tül nor ma tív tar tal -
mú sza bá lyo zá si funk ci ót tölt be, ak kor az ilyen jog egy sé -
gi ha tá ro zat az Al kot mány bí ró ság ál tal tar tal mi fe lül vizs -
gá lat alá von ha tó.

– A cont ra le gem vagy pra e ter le gem jog ér tel me zés
tar tal mi lag le het cont ra cons ti tu ti o nem (alkot mány elle -
nes), de le het al kot má nyos is. Ezért ab ban a kér dés ben is
ál lást kell fog lal ni a maj da ni jog al ko tó nak, hogy az Al kot -
mány 47.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt jog ér tel me zés kere -
tein túl lé põ, nor ma tív tar tal mú jog egy sé gi ha tá ro zat meg -
sem mi sí té sé re ki zá ró lag ak kor van-e le he tõ sé ge az Al kot -
mány bí ró ság nak, ha az egy ben tar tal mi lag is alkot mány -
elle nes, vagy a nor ma ti vi tás ön ma gá ban is ala pot ad a
meg sem mi sí tés re?

– Le het sé ges te hát olyan jö võ be li sza bá lyo zás, mely
alap ján, hogy ha a nor ma tív tar tal mú – cont ra le gem, il let -
ve pra e ter le gem jog ér tel me zést tar tal ma zó – jog egy sé gi
ha tá ro zat tar tal mi lag nem alkot mány elle nes, ak kor az Al -
kot mány bí ró ság tar tal mi vizs gá lat alap ján el kell, hogy
uta sít sa az in dít ványt, míg ha a nor ma tív tar tal mú jog egy -
sé gi ha tá ro zat tar tal mi lag is alkot mány elle nes, ak kor az
Al kot mány bí ró ság tar tal mi vizs gá lat alap ján – fõ sza bály
sze rint – meg kell hogy sem mi sít se azt.

– A má sik le het sé ges sza bá lyo zá si al ter na tí va az, ha a
jog egy sé gi ha tá ro zat nor ma ti vi tá sa ön ma gá ban meg ala -
poz za az alkot mány elle nességet. En nek egyik in do ka le het 

12114 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/153. szám



az, hogy az Al kot mány ban fog lalt ha tás kö rén – ha tal mi
szerv ként – túl ter jesz ke dõ, qu a si nor mát al ko tó Leg fel -
sõbb Bí ró ság jog al ko tá sa sér ti az Al kot mány 2.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt jo gál la mi sá got. Az zal ugyan is, hogy
más ha tal mi ág ha tás kö ré ben jár el, fel bo rít ja a demokra -
tikus jog ál lam egyik leg fon to sabb össze te võ jé nek, a ha tal -
mi ágak egyen sú lyá nak ké nyes rend sze rét.

– Ha a jog egy sé gi ha tá ro zat nem nor ma tív tar tal mú,
azaz int ra le gem jog ér tel me zést tar tal maz, ak kor az Al kot -
mány bí ró ság nak nincs ha tás kö re a jog ér tel me zést tar tal -
ma zó ha tá ro zat al kot má nyos sá gi fe lül vizs gá la tá ra, ez eset -
ben az Ügy rend 29.  § b) pont ja ér tel mé ben vissza uta sí tás -
nak van he lye.

– A maj da ni jog al ko tó nak figye lembe kell azon ban azt
is ven nie, hogy elõ for dul hat olyan eset is, ami kor a jog egy -
sé gi ha tá ro zat bár int ra le gem jog ér tel me zést tar tal maz, de
az ab ban fog lalt jog ér tel me zés cont ra cons ti tu ti o nem
(alkot mány elle nes) (pl. el len té tes az Al kot mány
70/A.  §-ban fog lal tak kal). Ál lás pon tom sze rint az Al kot -
mány bí ró ság ál ta lá nos al kot mány vé del mi funk ci ó já ból
kö vet ke zõ en le het sé ges olyan sza bá lyo zás is, amely a nor -
ma tív tar ta lom mal nem bíró (te hát az Al kot mány ban fog -
lalt fel ha tal ma zás ke re te in túl nem lépõ), ám alkot mány -
elle nes jog ér tel me zést tar tal ma zó jog egy sé gi ha tá ro zat al -
kot má nyos sá gi fe lül vizs gá la tá ra is le he tõ sé get ad az
 Alkotmánybíróságnak. Ezt az Al kot mány bí ró ság ál ta lá nos 
al kot mány vé del mi funk ci ó ja in do kol hat ná. Azon ban ezt a
ha tás kö ri kér dést is az al kot má nyo zó ha ta lom nak kel le ne
al kot má nyi szin ten sza bá lyoz ni.

III.

1. A Ma gyar Köz tár sa ság jog for rá si rend sze re a bíró al -
kot ta jo got nem te kin ti – sem tar tal mi, sem for mai szem -
pont ból – jog for rás nak, ugyan ak kor a „bí rói jog kép zõ dés”
jog ala kí tó, jog fej lesz tõ sze re pe vi tat ha tat lan.

Az Al kot mány 47.  § (2) be kez dé se ér tel mé ben a Leg fel -
sõbb Bí ró ság jog egy sé gi ha tá ro za tai kö te le zõ ek a bí ró sá -
gok ra, eb bõl kö vet ke zõ en két ség te le nül ki hat nak a bí ró sá -
gok ítél ke zé si gya kor la tá ra, és – a konk rét pe res ügyek ben
meg ho zott ügy dön tõ ha tá ro za to kon ke resz tül – a pe res fe -
lek re. [Az Al kot mány bí ró ság a 12/2001. (V. 14.) AB ha tá -
ro zat ban (ABH 2001, 163.) és a 42/2004. (XI. 19.) AB ha -
tá ro zat ban (ABH 2004, 551.) már vizs gál ta a jog egy sé gi
ha tá ro za tok pe res fe lek re való ki ha tá sát.] Fon tos ugyan ak -
kor ki emel ni, hogy ez a ki ha tás nem azo nos a jog sza bá -
lyok nak – mint jogi nor mák nak – a cím zett je ik re néz ve ál -
ta lá no san kö te le zõ ér vé nyû (nor ma tív) ki ha tá sá val.

Az Al kot mány 47.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt, a Leg fel -
sõbb Bí ró ság jog egy sé gi ha tá ro za tok meg ho za ta lá ra vo -
nat ko zó al kot má nyi ha tás kö re nem je lent jog al ko tói ha tás -
kört; jog sza bály al ko tás ra a Leg fel sõbb Bí ró ság e ha tás kör
alap ján sem jo go sult.

A jog egy sé gi ha tá ro za tok a bí ró sá gok dek la ra tív jog -
alkalmazói te vé keny sé gét se gí tik elõ, en nek szab nak egy -

sé ges irányt. Az ítél ke zõ bí ró ság nak a jogi nor mák ban tes -
tet öltõ abszt rakt tény ál lást kell a konk rét, az adott per ben
fel tárt tény ál lás ra al kal maz ni. Ez az egye di íté le te ken ke -
resz tül ele ve ma gá ban hor doz za az azo nos vagy egy más -
hoz ha son ló tény ál lá sok mel lett a több fé le jog ér tel me zés
(és eb bõl kö vet ke zõ jog al kal ma zás) le he tõ sé gét. Mind ez
el té rõ, sõt sok eset ben egy más sal el len té tes bí rói íté le tek -
hez ve zet het, amely a jog al kal ma zás egy sé gé nek, és ezen
ke resz tül a jog biz ton ság nak a sé rel mét vet he ti fel.

2. Al kot má nyos sá gi kér dést az vet fel, ha a jog egy sé gi
ha tá ro zat ban a Leg fel sõbb Bí ró ság át lé pi a jog ér tel me zés
ke re te it, és a jog egy sé gi ha tá ro zat nor ma tív tar ta lom mal
(a nor ma tív sza bá lyo zás igé nyé vel) ér vé nye sül. Ez eset -
ben, ha a nor ma tív tar ta lom mal bíró jog egy sé gi ha tá ro zat
alkot mány elle nes, ak kor az Al kot mány bí ró ság – fõ sza -
bály sze rint – kö te les azt az Al kot mány 32/A.  §-a alap ján
meg sem mi sí te ni. Ál lás pon tom sze rint a ha tá lyos Al kot -
mány alap ján az Al kot mány bí ró ság ki zá ró lag e két kon -
junk tív fel té tel együt tes fenn áll ta ese tén ál la pít hat ja meg a
konk rét jog egy sé gi ha tá ro zat alkot mány elle nességét és
sem mi sít he ti azt meg; va gyis ak kor, ha az nor ma tív tar ta -
lom mal ren del ke zik, és el len té tes az Al kot mány va la mely
ren del ke zé sé vel.

A több sé gi ha tá ro zat in do ko lá sá ban fel hí vott Abh. ese -
té ben a 3/2004. BJE ha tá ro zat meg ho za ta la so rán a Leg fel -
sõbb Bí ró ság túl ter jesz ke dett a szá má ra az Al kot mány
47.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott, a jog al kal ma zás egy sé -
gét szol gá ló jog ér tel me zés al kot má nyi ha tás kö rén és egy -
ben alkot mány elle nes „nor mát” is al ko tott. Ezek re te kin -
tet tel, az Al kot mány 32/A.  §-ban fog lalt ha tás kör alap ján
ke rült sor az alkot mány elle nes jog egy sé gi ha tá ro zat – ál ta -
lam is tá mo ga tott – meg sem mi sí té sé re.

3. El ke rül he tet len an nak tisz tá zá sa: mi kor ál la pít hat ja
meg az Al kot mány bí ró ság azt, hogy a Leg fel sõbb Bí ró ság
jog egy sé gi ha tá ro za ta túl lép te a jog ér tel me zés szá má ra
biz to sí tott al kot má nyi ha tás kö rét?

Ál lás pon tom sze rint ezt az aláb bi ese tek ben kell az
Alkot mánybíróságnak meg ál la pí ta nia:

– a jog egy sé gi ha tá ro zat bõ ví ti a tár gyát ké pe zõ jog sza -
bály jog ala nyi kö rét;

– a jog egy sé gi ha tá ro zat bõ ví ti, il let ve szû kí ti a jog ala -
nyok jo ga it és kö te le zett sé ge it;

– a jog egy sé gi ha tá ro zat meg vál toz tat ja a jog ala nyok
jog vi szo nyát (en nek ré sze ként azok jo ga it és kö te le zett sé -
ge it), va gyis a jog vi szony tar tal mát;

– a jog egy sé gi ha tá ro zat meg vál toz tat ja a jog ala nyok
jog sza bály alap ján fenn ál ló fe le lõs sé gi vi szo nya it;

– a jog egy sé gi ha tá ro zat meg vál toz tat ja a jog sza bály
sze mé lyi, te rü le ti, tár gyi, idõ be li stb. ha tá lyát;

– a jog egy sé gi ha tá ro zat cont ra le gem vagy pra e ter
 legem jog ér tel me zést tar tal maz;

– a jog egy sé gi ha tá ro zat az ér tel me zett nor má hoz ké -
pest új ele met tar tal maz.
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Ha a Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy sé gi ha tá ro za ta a fent
em lí tett ese tek va la me lyi ké nek akár csak egy tar tal mi ele -
mét is hor doz za, ak kor meg ál la pít ha tó, hogy a Leg fel sõbb
Bí ró ság jog egy sé gi ha tá ro za tá nak az egé sze vagy an nak
egyes ré szei nor ma tív tar tal mat hor doz nak, azaz a Leg fel -
sõbb Bí ró ság a jog ér tel me zés funk ci ó ján túl ter jesz ke dett
és a nor ma al ko tás funk ci ó ját gya ko rol ta.

4. Az Abh., amely a Leg fel sõbb Bí ró ság alkot mány -
elle nes 3/2004. BJE ha tá ro za tát sem mi sí tet te meg, egy
olyan ügy ben szü le tett, amely ben az al kot má nyos sá gi
vizs gá lat alá vont jog egy sé gi ha tá ro zat nor ma tív tar ta lom -
mal, és egy ben az Al kot mány ba üt kö zõ mó don sza bá lyo -
zott. Pra e ter le gem jog ér tel me zést hor do zott az ál tal, hogy
a Be. ga ran ci á lis ren del ke zé se i nek a mel lõ zé sé vel ki bõ ví -
tet te az al kot má nyo san sza bá lyo zott vád funk ció el lá tá sá ra
jo go sult jog ala nyi kört. Így alkot mány elle nes sza bá lyo zást 
(qu a si nor mát) te rem tett.

5. Ha jog for rás ta ni szem pont ból vizs gál juk meg a Leg -
fel sõbb Bí ró ság jog egy sé gi ha tá ro za ta it, ak kor meg ál la pít -
ha tó, hogy azok nem ré szei a Ma gyar Köz tár sa ság jog for -
rá si rend sze ré nek.

Az Al kot mány 7.  § (2) be kez dé se rög zí ti, hogy a jog al -
ko tás rend jét a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har -
ma dá nak a sza va za tá val meg ho zott tör vény sza bá lyoz za.
Az Al kot mány ál tal meg ne ve zett két har ma dos tör vény je -
len leg a Jat., amely – az Al kot mány alap ján – meg ha tá roz -
za a jog for rá sok ki bo csá tá sá ra jo go sult jog al ko tó szer ve -
ket (ma te ri á lis jog for rá sok) és az ál ta luk ki bo csá tott jogi
nor má kat (for má lis/ala ki jog for rá sok). A ma gyar jog for rá -
si rend szer ben te hát mind a ma te ri á lis, mind az ala ki (for -
má lis) jog for rá so kat – va gyis a jog al ko tó szer ve ket és az
ál ta luk ki bo csá tott jogi nor má kat – tör vény ben kell sza bá -
lyoz ni; je len leg a Jat. két har ma dos tör vényi sza bá lyo zá sa
ha tá roz za meg azt, hogy mely szer vek ren del kez nek jog al -
ko tó ha tás kör rel, va la mint, hogy mi lyen tar ta lom mal és el -
ne ve zés sel, mi lyen szin tû jogi nor mát (jog sza bályt vagy az 
ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zét) bo csát hat nak ki.

A Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy sé gi ha tá ro za ta i ra vo nat -
ko zó an a rész le tes sza bá lyo zást az Al kot mány, a Bsz., a
Pp. és a Be. ren del ke zé sei tar tal maz zák, ezen sza bá lyo zá -
sok alap ján ál lás pon tom sze rint egy ér tel mû en meg ál la pít -
ha tó, hogy a Leg fel sõbb Bí ró ság nem jog al ko tó szerv, az
ál ta la ki adott jog egy sé gi ha tá ro za tok nem jog for rá sok
(sem ma te ri á lis, sem for má lis/ala ki ér te lem ben), bár a jog -
rend szert ala kí tó, fej lesz tõ sze re pük van.

A Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy sé gi ha tá ro za tai – jogi ter -
mé sze tü ket il le tõ en – több lé nye ges pon ton is el tér nek a
jogi nor mák jel lem vo ná sa i tól, a fõbb el té ré sek az aláb -
biakban ra gad ha tók meg:

– a jog egy sé gi ha tá ro za tok a bí ró sá gok ra kö te le zõ ek és
nem ál ta lá ban, mint a jog sza bá lyok azok cím zett je i re;

– a jog egy sé gi ha tá ro za tok ban fog lalt ren del ke zé sek a
bí ró sá gok ítél ke zõ te vé keny sé gén ke resz tül köz vet le nül
a pe res fe lek re hat nak ki, a jog ala nyok szé le sebb kö ré re

– az i rá nya dó egy sé ges ítél ke zé si gya kor la ton ke resz tül –
csak köz ve tett ki ha tá suk van;

– a jog egy sé gi ha tá ro za to kat spe ci á lis bí ró sá gi el já rás
ke re té ben hoz zák meg a Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy sé gi
ta ná csai, a „jog egy sé gi ítél ke zés” te hát olyan spe ci á lis jo -
gal kal ma zói te vé keny ség, amely alap ja i ban el té rõ a nor -
ma al ko tás tól;

– mi vel a jog egy sé gi ha tá ro za tok al kot má nyos funk -
ciója az, hogy az ítél ke zõ bí ró sá gok jog al kal ma zó te vé -
keny sé gé nek, ezen ke resz tül a jog al kal ma zás nak az egy sé -
gét biz to sít sák, a jog egy sé gi ha tá ro za tok sa ját sá gos pe ri o -
di ci tást is hor doz nak: az ítél ke zõ bí ró sá gok a jog egy sé gi
ha tá ro za tok ban fog lal ta kat – idõ rõl idõ re, azo nos tény ál lá -
sok mel lett – is mét lõ dõ en al kal maz zák, ami az egy sé ges
ítél ke zé si gya kor lat ki ala ku lá sá nak fon tos biz to sí té ka.

Az em lí tett sa já tos sá gok vé le mé nyem sze rint még in -
kább alá tá maszt ják azt, hogy a jog egy sé gi ha tá ro za tok sem 
tar tal mi, sem for mai szem pont ból nem te kint he tõk jog for -
rá sok nak.

Meg íté lé sem sze rint – el len tét ben a több sé gi ha tá ro zat
in do ko lá sá ban ki fej tet tek kel – nem mond ha tó ki ál ta lá nos
al kot má nyos té tel ként az, hogy min den jog egy sé gi ha tá ro -
zat nor ma, ugyan ak kor meg ál la pít ha tó, hogy a jog egy sé gi
ha tá ro za tok nor má vá vál toz hat nak át, ese ten ként nor ma tív 
tar ta mú sza bá lyo zást tar tal maz hat nak, il let ve a nor ma tív
(ál ta lá no san kö te le zõ ér vé nyû) sza bá lyo zás igé nyé vel lép -
het nek fel.

Ál lás pon tom sze rint te hát a jog egy sé gi ha tá ro zat nem
jog for rás, nem jog sza bály, de nem is egye di dön tés; a jog -
sza bá lyok szé les körû nyil vá nos sá gá hoz vi szo nyít va szû -
kebb körû nyil vá nos ság gal bír. Nem egy új ma ga tar tá si
sza bályt ha tá roz meg, ha nem az ítél ke zé si gya kor lat egy -
sé ge sí té se ré vén az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben fog -
lalt jog ál la mi ság ré szét ké pe zõ jog biz ton sá got, a jog in téz -
mé nyek mû kö dé sé nek a ki szá mít ha tó sá gát biz to sí tó, az
egy sé ges jog gya kor lat ér vé nye sü lé sét szol gá ló leg fel sõbb
bí ró sá gi esz köz.

6. A fen tebb ki fej tet tek sze rint az Al kot mány bí ró ság
te hát csak ak kor von hat ja tar tal mi al kot má nyos sá gi vizs -
gá lat alá a jog egy sé gi ha tá ro za tot, ha az nor ma tív funk ci ót
tölt be. Az Al kot mány bí ró ság nak ilyen eset ben ab ban az
al kot má nyos sá gi kér dés ben kell dön te nie, hogy a Leg fel -
sõbb Bí ró ság túl ter jesz ke dett-e a konk rét eset ben a jog ér -
tel me zés ke re te in, át lé pett-e a nor ma al ko tás jog al ko tói te -
rü le té re. Az Al kot mány bí ró ság ál ta li meg sem mi sí tés, mint 
al kot má nyos jog kö vet kez mény al kal maz ha tó sá gá nak a
tar tal mi vizs gá lat alá vont jog egy sé gi ha tá ro zat ese té ben
fel té te le te hát egy részt a nor ma ti vi tás, más részt az Al kot -
mány ba üt kö zés egy ide jû tel je sü lé se.

7. A Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy sé gi ha tá ro za tai a ha tá -
ro zat alap já ul fek võ jogi nor ma ér tel me zett tar tal má ból ki -
in dul va szab nak irányt az ítél ke zõ bí ró sá gok egy sé ges ítél -
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ke zé si te vé keny sé gé nek, és ezen ke resz tül a jog egy ség -
nek.

A jog egy sé gi ha tá ro zat és az ér tel me zett nor ma kap cso -
la tát vizs gál va több eset is fel me rül het:

– elõ for dul hat, hogy maga a jog sza bály alkot mány elle -
nes és a jog egy sé gi ha tá ro zat – meg ma rad va a nor ma ér tel -
me zés ke re tei kö zött – ön ma gá ban véve nem az;

– elõ for dul hat ugyan ak kor az is, hogy a jog sza bály
nem alkot mány elle nes, de a nor ma tív tar ta lom mal ér vé -
nye sü lõ jog egy sé gi ha tá ro zat alkot mány elle nes;

– és vé gül az is elõ for dul hat, hogy mind a jog sza bály,
mind pe dig a jog egy sé gi ha tá ro zat alkot mány elle nes.

Az elsõ eset ben, ami kor a jog sza bály már ön ma gá ban is
alkot mány elle nes és a jog egy sé gi ha tá ro zat nem ter jesz ke -
dik túl az alkot mány elle nes jog sza bály ér tel me zé si tar to -
má nyán, ak kor az alkot mány elle nes jog sza bály meg sem -
mi sí té se ér te lem sze rû en maga után von ja az azt ér tel me zõ
jog egy sé gi ha tá ro zat meg sem mi sí té sét is.

8. A ki fej tet tek re te kin tet tel nem ér tek egyet a több sé gi
ha tá ro zat in do ko lá sá nak III. és IV. ré szé ben ta lál ha tó, a
jog egy sé gi ha tá ro za tok ál ta lá ban vett al kot mány bí ró sá gi
tar tal mi fe lül vizs gá la tá ra vo nat ko zó in do ko lá si résszel. Ez 
az in do ko lá si rész ál lás pon tom sze rint a vizs gált ha tás kö ri
kér dés szem pont já ból messze túl ter jesz ke dik az Abh. in -
do ko lá sá ban ki fej tett, ko ráb bi al kot mány bí ró sá gi ál lás -
pon ton, és így el len té tes az zal. Ez utób bi ti. ab ból in dult ki, 
hogy az Al kot mány bí ró ság nak nem ál ta lá ban véve, és
min den jog egy sé gi ha tá ro zat ese té ben, ha nem ese ten ként
vizs gál va és ki zá ró lag a nor ma tív tar tal mú – a jog ér tel me -
zés ke re te in túl mu ta tó – jog egy sé gi ha tá ro za tok fe lül vizs -
gá la tá ra van ha tás kö re.

Az Abh. in do ko lá sá ból fon tos nak tar tom az aláb bi ak ki -
eme lé sét:

„Az Al kot mány bí ró ság eset rõl eset re bí rál ja el, hogy a
vizs gál ni kért ren del ke zés nor ma tív tar tal mú-e, s ek kép -
pen fenn áll-e az Al kot mány bí ró ság ha tás kö re an nak vizs -
gá la tá ra. (...) Mind ezek figye lembevétele mel lett a jog egy -
sé gi ha tá ro zat al kot má nyos sá gi fe lül vizs gál ha tó sá gá nak
prob lé má ja az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ri kér dé se i hez és 
ál ta lá nos al kot mány vé del mi fel ada tá hoz kap cso ló dik:
azaz a jog rend szer va la mennyi jog sza bá lya, nor má ja te -
kin te té ben biz to sí tott le gyen az al kot má nyos sá gi kont roll.
Ez pe dig az Al kot mány 32/A.  §-án – il let ve az ezt ér tel me -
zen dõ, fen tebb idé zett al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za ton –
ala pu ló kö ve tel mény. (...) A nor ma kont roll ugyan is el vé -
gez he tet len a jog sza bály tar tal mi elem zé se nél kül. E vizs -
gá lat so rán az Al kot mány bí ró ság nak ese ten ként kell el -
dön te ni, hogy az alkot mány elle nesség a vizs gált jogi sza -
bá lyo zás ból fa kad (s a jog egy sé gi ha tá ro zat csu pán e sze -
rint »ér tel me zett«), vagy alap ve tõ en nem a jog sza bály ból,
ha nem a jog egy sé gi ha tá ro zat tar tal má ból.

Az Al kot mány bí ró ság nak az alkot mány elle nességet is e 
sze rint kell meg ál la pí ta nia. Az Al kot mány bí ró ság gya kor -

la tá ban al kal ma zott »élõ jog« te ó ri á ból, il let ve az Al kot -
mány bí ró ság nak – al kot má nyos jog ál lá sá ból ere dõ – azon
gya kor la tá ból, hogy utó la gos nor ma kont roll ha tás kö ré be
tar to zik va la mennyi nor ma al kot má nyos sá gi vizs gá la ta, az 
kö vet ke zik, hogy ha tás kö ré be tar to zik a jog egy sé gi ha tá -
ro zat al kot má nyos sá gi vizs gá la ta, s ha az – a tör vény
egyéb le het sé ges ér tel me zé si tar to má nyá tól el té rõ en – al -
kot mány sér tõ, ak kor an nak meg ál la pí tá sa. (...)

Ezért a jog egy sé gi ha tá ro zat jog sza bály ta ni be so ro lá sa
nél kül is – az eset rõl-eset re tör té nõ al kot má nyos sá gi vizs -
gá lat ered mé nye ként – dönt he tõ el, hogy a jog egy sé gi ha -
tá ro zat ön ál ló jog sza bá lyi tar ta lom mal el ol dó dott-e az ér -
tel me zett jog sza bály tól vagy sem.

A jog egy sé gi ha tá ro zat az Al kot mány 32/A.  § (1) be -
kez dé se alap ján vá lik az al kot má nyos sá gi vizs gá lat tár -
gyá vá. Az Al kot mány bí ró ság te hát az Abtv.-ben is ne ve sí -
tett utó la gos nor ma kont roll ha tás kö ré ben vizs gál ja fe lül a
jog egy sé gi ha tá ro zat al kot má nyos sá gát.

Az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi, hogy a jog egy sé gi
ha tá ro zat al kot má nyos sá gi vizs gá la tá ra fenn ál ló utó la gos
nor ma kont roll ha tás kö rét a bí rói ha tal mi ág füg get len sé gé -
nek sé rel me nél kül gya ko rol ja. (...)” (ABH 2005, 504, 511, 
513–514.)

A jog egy sé gi ha tá ro za tok túl nyo mó több sé gé nek meg -
al ko tá sa so rán – így pél dá ul a je len ügy ben vizs gált
4/2003. PJE ha tá ro zat ese té ben is – a Leg fel sõbb Bí ró ság a 
jog ér tel me zés ke re te in be lül ma rad va, a jog gya kor lat egy -
sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben hoz a bí ró sá gok ra néz ve kö -
te le zõ jog egy sé gi ha tá ro za tot.

Két ség te len, hogy a jog egy sé gi ha tá ro za tok nak – a jogi
nor mák hoz ha son ló an – van kö te le zõ ere jük, ám – szem -
ben a nor mák kal – ez a kö te le zõ erõ nem ál ta lá nos ér vé -
nyû, ha nem csak a bí ró sá gok ra néz ve áll fenn. A jogi nor -
mák hoz ha son ló an a jog egy sé gi ha tá ro za tok al kal ma zá sá -
ra sem egy eset ben ke rül csak sor, az ítél ke zõ bí ró sá gok fo -
lya ma to san, vissza té rõ en kö te le sek azok al kal ma zá sá ra,
emel lett azon ban nem új ma ga tar tá si sza bá lyo kat ál lí ta nak
fel, ha nem az ítél ke zõ bí ró sá gok dek la ra tív jog al kal ma zó
te vé keny sé gé nek (az ítél ke zés nek) az egy sé gét hi va tot tak
biz to sí ta ni, és jog ala kí tó (jog fej lesz tõ) sze re pü ket ezen ke -
resz tül töl tik be.

A jog egy sé gi ha tá ro za tok nak jog szo ci o ló gi ai ér te lem -
ben van jog ala kí tó sze re pük, egy ben a jog al ko tók szá má ra
jel zés ér té kû ek is, hi szen rá irá nyít ják a fi gyel met a jog al -
ko tás – egy más nak el lent mon dó bí rói íté le tek ben meg nyil -
vá nu ló – fo gya té kos sá ga i ra.

A jog egy sé gi ha tá ro za tok ak kor töl tik be az al kot má -
nyos ren del te té sü ket, ha meg ma rad nak a nor ma ér tel me -
zés tar to má nyá ban, az ér tel me zett nor ma tar tal mát ki -
bon tó, ki iga zí tó, pon to sí tó, in terp re tá ló funk ci ót töl te -
nek be.

Mind ezek alap ján nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat
ren del ke zõ ré szé nek 1. pont já val, és az in do ko lá sá nak hi -
vat ko zott ré sze i vel, va gyis a jog egy sé gi ha tá ro za tok al kot -
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má nyos sá gi fe lül vizs gá la tá ra vo nat ko zó al kot mány bí ró sá -
gi ha tás kör (ál ta lá nos) ki ter jesz té sé vel.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
al kot mány bí ró

A kü lön vé le mény hez csat la ko zom:

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Dr. Har mat hy At ti la al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a ha tá ro zat 1. pont já val, va la mint an -
nak in do ko lá sá val. Né ze tem sze rint az in dít ványt vissza
kel lett vol na uta sí ta ni. In do ka im a kö vet ke zõk:

1. Az in dít vá nyo zók a 4/2003. Pol gá ri jog egy sé gi ha tá -
ro zat (a továb biak ban: PJE) alkot mány elle nességének
meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét kér ték az Al kot mány -
bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb biak -
ban: Abtv.) 1.  §-ának b) pont já ra hi vat koz va.

Az Al kot mány bí ró ság fel ada tát az Al kot mány
32/A.  §-ának (1) be kez dé se ha tá roz za meg, ami kor ki -
mond ja, hogy „az Al kot mány bí ró ság fe lül vizs gál ja a jog -
sza bá lyok al kot má nyos sá gát, il le tõ leg el lát ja a tör vénnyel
ha tás kö ré be utalt fel ada to kat”. En nek alap ján je löl te meg
az Abtv., hogy mi tar to zik az Al kot mány bí ró ság ha tás kö -
ré be.

Az Al kot mány 32/A.  §-ának és az Abtv.-nek az
1989-ben tör tént meg al ko tá sa után, 1997-ben ke rült sor az
Al kot mány nak arra a mó do sí tá sá ra, amely a bí rói szer ve -
zet rõl  szóló X. fe je zet egyes sza bá lya i nak meg vál toz ta tá -
sá val meg ál la pí tot ta a 47.  § (2) be kez dé sé nek új szö ve gét.
E sze rint az új sza bály sze rint a Leg fel sõbb Bí ró ság nak a
fel ada ta a jog al kal ma zás egy sé gé nek biz to sí tá sa, és en nek
meg va ló sí tá sa ér de ké ben jog egy sé gi ha tá ro za to kat hoz,
ame lyek a bí ró sá gok ra kö te le zõ ek.

Az Al kot mány nak a bí rói szer ve zet rõl  szóló fe je ze tet
érin tõ 1997. évi mó do sí tá sa nem biz to sí tott a Leg fel sõbb
Bí ró ság nak olyan jo got, hogy jog sza bályt al kos son. Nem
volt ilyen joga a Leg fel sõbb Bí ró ság nak 1997 elõtt sem,
ami kor az Al kot mány tá gab ban ha tá roz ta meg a Leg fel -
sõbb Bí ró ság ha tás kö rét, a 47.  §-ban elvi irá nyí tá si jo got
biz to sít va a Leg fel sõbb Bí ró ság nak „az összes bí ró ság bí -
rói mû kö dé se és ítél ke zé se fö lött”. En nek az elvi irá nyí tás -
nak az esz kö zei vol tak az irány el vek és az elvi dön té sek,
ame lyek a bí ró sá gok szá má ra kö te le zõ ek vol tak. An nak el -
le né re, hogy ezt a sza bályt az Al kot mány már a rend szer -
vál to zás elõtt is tar tal maz ta, az 1989. évi al kot mány mó do -
sí tás az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét csak jog sza bá lyok ra 

ha tá roz ta meg, nem ter jesz tet te ki az irány el vek re és az
elvi dön té sek re.

Az el mon dot tak nak meg fele lõen arra a kö vet kez te tés re
kell jut ni, hogy az Al kot mány ból nem ve zet he tõ le az,
hogy az Al kot mány bí ró ság ha tás kö re ki ter jed a jog egy ség
biz to sí tá sát szol gá ló jog egy sé gi ha tá ro za tok al kot má nyos -
sá gá nak fe lül vizs gá la tá ra; nem ál la pít ha tó meg a ha tás kör
ön ma gá ban az Abtv. 1.  §-ának b) pont ja alap ján sem. A
42/2005. (XI. 14.) AB ha tá ro zat hoz fû zött kü lön vé le -
mény ben fog lal ta kat te hát fenn tar tom (ABH 2005, 504,
527–530.).

2. Az 57/1991. (XI. 8.) AB ha tá ro zat alap ján ki ala -
kult gya kor lat sze rint a bí rói, jog al kal ma zá si gya kor lat
al kot má nyos sá gá nak vizs gá la tá ra az Al kot mány bí ró -
ság nak nincs ha tás kö re (ABH 1991, 272, 277.). Ezt a
gya kor la tot vet te ala pul a 42/2005. (XI. 14.) AB ha tá ro -
zat is, amely nek in do ko lá sa sze rint azt kell el dön te ni,
hogy a konk rét, vizs gált eset ben az alkot mány elle -
nesség a jog sza bály vagy az azt ér tel me zõ jog egy sé gi
ha tá ro zat te kin te té ben áll fenn. Ezért eset rõl eset re tör -
té nõ al kot má nyos sá gi vizs gá lat ered mé nye ként dönt he -
tõ el, hogy „a jog egy sé gi ha tá ro zat ön ál ló jog sza bá lyi
tar ta lom mal el ol dó dott-e az ér tel me zett jog sza bály tól
vagy sem” (ABH 2005, 504, 512, 514.).

3. Az Al kot mány 47.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a
Leg fel sõbb Bí ró ság a jog egy sé gi ha tá ro za tok meg ho za ta -
lá val csak a jog al kal ma zás egy sé gét biz to sít hat ja, jog sza -
bályt nem al kot hat.

Az Al kot mány bí ró ság nak a 60/1992. (XI. 17.) AB ha tá -
ro zat tal ki ala kí tott gya kor la ta sze rint olyan ese tek ben,
ame lyek ben jog al ko tás ra nem jo go sult szerv tar tal mi lag
jog sza bály nak te kin ten dõ irány mu ta tást bo csát ki, az Al -
kot mány bí ró ság a ki bo csá tás alkot mány elle nességét meg -
ál la pít ja (ABH 1992, 275, 278–279.).

Ab ban az eset ben te hát, ha va la me lyik jog egy sé gi ha tá -
ro zat tar tal mi lag új jog sza bály meg al ko tá sá nak te kin ten -
dõ, né ze tem sze rint az Al kot mány bí ró ság a ki bo csá tás
alkot mány elle nességét ál la pít ja meg en nek a jog egy sé gi
ha tá ro zat nak a te kin te té ben.

4. A je len eset ben az Al kot mány bí ró ság nak a PJE al -
kot má nyos sá gát vizs gá ló több sé gi ha tá ro za ta az in do ko lá -
sá ban ki fej ti, hogy a PJE nem ter jed túl jog ér tel me zé sen.
Ez zel a meg ál la pí tás sal egyet ér tek. En nek alap ján a PJE
meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat az Al kot mány -
bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl
 szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001.
(XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003, 2065.) 28.  §-ának
b) pont ja alap ján – ha tás kör hi á nyá ban – vissza kel lett vol -
na uta sí ta ni.

Dr. Har mat hy At ti la s. k.,
al kot mány bí ró
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Dr. Kiss Lász ló al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

1. A ha tá ro zat ren del ke zõ ré sze 2. és 3. pont já ban fog -
lalt meg ál la pí tá sok kal és a hoz zá juk kap cso ló dó in do ko lás 
tar tal má val egyet ér tek.

2. Nem ér tek egyet azon ban a ha tá ro zat ren del ke zõ ré -
sze 1. pont já ban fog lalt meg ál la pí tás sal, amely a bí ró sá gi
el já rást meg in dí tó ke re set le vél vagy ké re lem ké se del mes
be nyúj tá sá ról  szóló 4/2003. PJE ha tá ro zat alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló 
in dít vá nyo kat és al kot mány jo gi pa na szo kat eluta sítja.

3. A több sé gi ha tá ro zat sze rint a 4/2003. PJE ha tá ro zat
kö vet ke zõ szö ve ge és tar tal ma nem alkot mány elle nes:
„A ke re set le vél be nyúj tá sá ra a jog sza bály ban meg ál la pí -
tott ha tár idõ szá mí tá sá ra – amennyi ben jog sza bály más -
ként nem ren del ke zik – a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló
1952. évi III. tör vény (a továb biak ban: Pp.) 105.  § (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak nem al kal maz ha tók.”

Ál lás pon tom sze rint az idé zett „ér tel me zõ” sza bály
alkot mány elle nességét az Al kot mány bí ró ság nak meg kel -
lett vol na ál la pí ta nia, s en nek meg fele lõen azt meg kel lett
vol na sem mi sí te nie.

Vé le mé nyem alá tá masz tá sa cél já ból idé zem az Al kot -
mány és a Pp. kö vet ke zõ ren del ke zé se it:

Az Al kot mány ren del ke zé se:

„47.  § (1) A Leg fel sõbb Bí ró ság a Ma gyar Köz tár sa ság
leg fõbb bí ró sá gi szer ve.

(2) A Leg fel sõbb Bí ró ság biz to sít ja a bí ró sá gok jog al -
kal ma zá sá nak egy sé gét, jog egy sé gi ha tá ro za tai a bí ró sá -
gok ra kö te le zõ ek.”

A Pp. ren del ke zé sei:

„103.  § (5) A ha tár idõ az utol só nap vé gé vel jár le, a bí -
ró ság hoz in té zett be ad vány elõ ter jesz tésére és a bí ró ság
elõtt tel je sí ten dõ cse lek mény re meg ál la pí tott ha tár idõ
azon ban már a hi va ta li idõ vé gé vel le jár.”

„105.  § (4) A ha tár idõ el mu lasz tá sá nak következmé -
nyeit nem le het al kal maz ni, ha a bí ró ság hoz in té zett be ad -
ványt leg ké sõbb a ha tár idõ utol só nap ján aján lott kül de -
mény ként pos tá ra ad ták.”

A több sé gi ha tá ro zat ér ve lé se sze rint azért meg ala po -
zat lan az in dít vá nyo zók ér ve lé se, mi vel a jog egy sé gi ha tá -
ro zat ele ve el is me ri a ha tá ro zat ban fog lalt ha tár idõ szá mí -
tás tól el té rõ (a ke re set in dí tás ra is ki ter je dõ) jog sza bá lyi
ren del ke zé sek el sõbb sé gét. A több sé gi ha tá ro zat fõ érve
az, hogy el té rõ tör vényi ren del ke zés ese tén a jog egy sé gi
ha tá ro zat ban fog lal tak nem al kal maz ha tók. A ha tá ro zat
sze rint: „A jog egy sé gi ha tá ro zat te hát nem zár ja ki, hogy a
tör vényhozó sza ba don ha tá roz za meg a ke re set in dí tás ra
nyit va ál ló kü lön bö zõ ha tár idõk jel le gét. Mind ezek  miatt a 
4/2003. PJE ha tá ro zat nem okoz az Al kot mány 2.  § (1) be -
kez dé sét sér tõ jog bi zony ta lan sá got ate kin tet ben, hogy ki -

szá mít ha tat lan ná (tör vénnyel el len té tes sé) vá lik a ha tár -
idõ-szá mí tás.”

Ma gam ezt az ér ve lést nem tar tom meg gyõ zõ nek, mi vel
mind azok ban az ese tek ben, „amennyi ben jog sza bály más -
ként nem ren del ke zik”, a PJE ha tá ro zat ban fog lal ta kat kell 
figye lembevenni, ami vi szont tar tal mát te kint ve el len té tes
a Pp. 105.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zés sel.
(A Pp. sze rint a pos tá ra adás, a PJE ha tá ro zat sze rint a be -
ad vány bí ró ság hoz meg ér ke zé sé nek nap ja a ha tár idõ szá -
mí tás alap ja.) Va ló já ban a PJE ha tá ro zat a jö võ re néz ve
arra szo rít ja a tör vény (jog)al ko tót, hogy min den kor mér -
le gel je azt, akar-e el té rõ en sza bá lyoz ni a PJE ha tá ro zat ban
fog lal tak tól. Ha ugyan is nem ren del ke zik más ként, úgy a
PJE ha tá ro zat ban fog lal tak lesz nek irány adó ak, amely nek
tar tal ma vi szont el len té tes a Pp. idé zett 105.  § (4) be kez dé -
sé ben fog lal tak kal. Gya kor la ti lag fel ada tot ad a tör vény
(jog)al ko tó nak az zal, hogy arra kény sze rí ti, ha azt akar ja,
hogy a Pp. hi vat ko zott ren del ke zé sei ér vé nye sül je nek, úgy 
min den kor ren del kez nie kell er rõl. Ál lás pon tom sze rint a
PJE ha tá ro zat ez zel túl lép az Al kot mány 47.  § (1) be kez dé -
sé ben biz to sí tott ha tás kö rén, hi szen nem ér tel me zõ, ha nem 
jogi nor ma tar ta lom mal ren del ke zõ – és a ha tá lyos tör vény
tar tal má tól el té rõ – sza bályt rög zít. Ez az elõ írás egy ben
egy el já rá si ha tár idõt anya gi jogi ha tár idõ vé ala kít át,
amely hez jog vesz tõ ha tár idõ kap cso ló dik. Ez a „jog vesz -
tés” az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé sé ben írt jog or vos lat -
hoz való al kot má nyos alap jog te kin te té ben áll be, amely
egyéb iránt köz vet len al kot má nyos vé de lem alatt is áll:
„... A jog or vos la ti jo got – a jog vi ták éssze rû idõn be lü li el -
bí rá lá sá nak ér de ké ben, az zal ará nyo san – a je len lé võ or -
szág gyû lé si kép vi se lõk két har ma dá nak sza va za tá val el fo -
ga dott tör vény kor lá toz hat ja.”

A PJE ha tá ro zat sze rint „a ke re set le vél nek a bí ró ság hoz
tör té nõ be nyúj tá sa nem per be li cse lek mény”. Vi ta tom en -
nek az ál lás pont nak a he lyes sé gét is, te kin tet tel arra, hogy
az el já rás a ke re set le vél be nyúj tá sá val in dul, s ilyen ként
nem zár ha tó ki a per be li cse lek mé nyek kö ré bõl.

Az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl le ve zet he tõ jog -
biz ton ság ra te kin tet tel ag gá lyos nak tar tom az „amennyi -
ben jog sza bály más ként nem ren del ke zik” for mu la al kal -
ma zá sát is. Itt ugyan is a „jog sza bály” meg ne ve zés csak és
ki zá ró lag tör vényi szin tû sza bá lyo zást ta kar hat, fi gye lem -
mel arra, hogy a Pp. tör vény, amely tõl csak tör vény tér het
el. A PJE ha tá ro zat ete kin tet ben gya kor la ti lag fel ha tal ma -
zó ren del ke zés ként vi sel ke dik (vi sel ked het), és pe dig
olyan fel ha tal ma zó ren del ke zés ként, amely nem csak a tör -
vénynek, de ál ta lá ban a „jog sza bály nak” is meg en ge di a
Pp. ha tár idõ-szá mí tás ra vo nat ko zó sza bá lya i tól való el té -
rést.

Mind ezek re te kin tet tel a ha tá ro zat ren del ke zõ ré sze
1. pont já ban írt, több sé gi vé le ményt tük rö zõ ren del ke zés -
sel nem ér tek egyet.

Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró
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A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1122/2006. (XII. 13.) Korm.

határozata

a kormányzati fejlesztéspolitika kistérségi szintû
képviselõirõl

A Kor mány a kis tér sé gek fej lesz tés po li ti ká ban be töl tött
sze re pé nek erõ sí té se, a fej lesz tés po li ti ka in teg rá ci ó ja, va -
la mint a kor mány prog ram ban és az Új Ma gyar or szág Fej -
lesz té si Terv ben fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké ben a kö vet -
ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. A Kor mány egyet ért a Kis tér sé gi Fej lesz té si és Prog -
ram Iro da lét re ho zá sá val, amely nek fel ada ta a Nem ze ti
Fej lesz té si Terv Ta nács adó Há ló zat, a Vi dék fej lesz té si Ta -
nács adó Há ló zat és az Ön kor mány za ti és Tér sé gi Ko or di -
ná tor Há ló zat (a továb biak ban: ÖTK Há ló zat) mun ká já nak 
ko or di ná ci ó ja. A ko or di ná ció tar tal ma az Új Ma gyar or -
szág Fej lesz té si Terv (a továb biak ban: ÚMFT) és az Új
Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si és Stra té gi ai Terv
(a továb biak ban: ÚMVST) vég re haj tá sá val össze füg gõ te -
vé keny sé gek, va la mint a Kor mány te rü let fej lesz té si po li ti -
ká já nak ér vé nye sí té se, és a há ló za tok össze han golt mû kö -
dé sé nek biz to sí tá sa.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
 mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. ja nu ár 1.

2. A Kor mány egyet ért az zal, hogy
a) a 2007–2013 kö zöt ti idõ szak ban az ÖTK Há ló zat
aa) a Nem ze ti Fej lesz té si Terv hez (NFT I.) és az

ÚMFT-hez kap cso ló dó fel ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben

éven te 320 mil lió fo rint az ÚMFT Tech ni kai Se gít ség -
nyúj tás ter hé re,

ab) az ÚMVST-hez kap cso ló dó fel ada ta i nak el lá tá sa
ér de ké ben éven te 160 mil lió fo rint az ÚMVST Tech ni kai
Se gít ség nyúj tás ter hé re,

az érin tett irá nyí tó ha tó sá gok és az Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um kö zöt ti szer zõ dé sek alap -
ján le gyen biz to sít va;

b) az ÖTK Há ló zat fi nan szí ro zá sát az ön kor mány za -
tok kal és a te rü let fej lesz tés sel össze füg gõ fel ada ta i nak el -
lá tá sa ér de ké ben az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si
Mi nisz té ri um sa ját költ ség ve té sé bõl egé szí ti ki.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si 
 mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

Gyur csány Ferenc s. k.,
mi nisz terelnök

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 128. szá má ban ki hir de tett, a
fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006.
évi LXXIII. tör vény 18.  §-ában a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX.
tör vény (Ftv.) 125/A.  §-a (3) be kez dé sé nek szö ve ge he lye sen:

„(3) A kép zé si hoz zá já ru lás tény le ges össze gét a fel sõ ok ta tá si in téz mény
ál la pít ja meg, az zal, hogy az irány adó összeg nél öt ven szá za lék kal ala cso -
nyabb, il let ve ma ga sabb mér té ket nem ha tá roz hat meg. A fel sõ ok ta tá si in téz -
mény a kép zé si hoz zá já ru lás fi ze té sé re kö te le zett hall ga tói leg fel jebb ti zen öt
szá za lé kát – a Kor mány ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek és sza bá lyok sze rint –
men te sít he ti a kép zé si hoz zá já ru lás meg fi ze té se alól. A fel sõ ok ta tá si in téz -
mény a men tes sé get és a tény le ges kép zé si hoz zá já ru lás össze gét olyan mó -
don ál la pít ja meg, hogy a kép zé si hoz zá já ru lás in téz mé nyi éves be vé te le el ér -
je vagy meg ha lad ja a kép zé si hoz zá já ru lás fi ze té sé re kö te le zet tek lét szá má -
nak és a (2) bekezdés szerint számított irányadó összegek szorzatának
együttes összegét.”

(Kéz irat hi ba)
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan na. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vag y a www.mhk.hu/kozlonybolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 189 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +168 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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06.3962 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


