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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi XII.
tör vény

a társasági adó és a vállalkozói személyi jövedelemadó 
egyes elõírásai alkalmazásának kizárásáról*

1.  § A tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló
1996. évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tao tv.)
6.  §-ának a 8/2007. (II. 28.) AB ha tá ro zat tal (a továb biak -
ban: AB ha tá ro zat) meg sem mi sí tett (5)–(9) be kez dé se it,
va la mint az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá -
ról  szóló 2006. évi LXI. tör vény (a továb biak ban: Módtv.)
225.  §-ának az AB ha tá ro zat tal meg sem mi sí tett (16) be -
kez dé sét 2007. ja nu ár 1-jé tõl a meg sem mi sí tés idõ pont já ig 
el telt idõ szak vo nat ko zá sá ban nem kell al kal maz ni.

2.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép
 hatályba.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ján ha tá lyát vesz ti
a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII. tör -
vény (a továb biak ban: Szja tv.) 49/B.  §

a) (8) be kez dé se a) pont já ban a „ , de leg alább” szö veg rész,
b) (8) be kez dé sé nek b) pont ja,
c) (20) és (23) be kez dé se

az zal, hogy a ha tá lyon kí vül he lye zett ren del ke zé se ket
a 2007. ja nu ár 1-jé tõl az e tör vény ha tály ba lé pé sé ig el telt
idõ szak vo nat ko zá sá ban nem kell al kal maz ni.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ján ha tá lyát vesz ti
a Módtv.

a) 12.  §-a,
b) 223.  §-a (9) be kez dé sé nek i) pont ja.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ján ha tá lyát vesz ti
az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2006. évi CXXXI. tör vény

a) 3.  §-ának (4) be kez dé se,
b) 8.  §-ának (1)–(3) be kez dé se,
c) 125.  §-a (2) be kez dé sé ben az „és 49/B.  §-ának

(23) be kez dé sét” szö veg rész,
d) 126.  §-ának (2) be kez dé se,
e) 172.  §-ának b) pont ja,
f) 190. §-a (3) be kez dé sé ben az „és 49/B.  § (23) be kez -

dé sét” szö veg rész,
g) 192.  §-ának (2) be kez dé se.

(5) Ha az adó zó a Tao tv. 6.  §-ának az AB ha tá ro zat tal
meg sem mi sí tett (5) be kez dé se, il le tõ leg a Módtv.-nek
az AB ha tá ro zat tal meg sem mi sí tett 225.  § (16) be kez dé se,

to váb bá az Szja tv. 49/B.  §-a (8) be kez dé sé nek e tör -
vénnyel ha tá lyon kí vül he lye zett b) pont ja alap ján adót
(adó elõ le get) val lott be, az ál la mi adó ha tó ság e tör vény
ren del ke zé sé nek meg fe le lõ en a be val lást ki ja vít ja az adó -
zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény (a to váb bi ak -
ban: Art.) 34.  §-ának al kal ma zá sá val. A be val lás ki ja ví tá -
sá nak ered mé nye ként az adó zó ja vá ra fel tárt adókülön -
bözet kö vet kez té ben ke let ke zõ túl fi ze tés re az ál la mi adó -
hatóság az Art. 43.  § (5)–(6) be kez dé sét al kal maz za.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Ma gyar Nem ze ti Bank
El nö ké nek ren de le tei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
4/2007. (III. 19.) MNB

rendelete

a Római Szerzõdés aláírásának 50. évfordulója
alkalmából 50 forintos címletû érme kibocsátásáról

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény 60.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján fenn ál ló
jog kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Ma gyar Nem ze ti Bank a Ró mai Szer zõ dés alá írá -
sá nak 50. év for du ló ja al kal má ból 50 fo rin tos cím le tû
 érmét bo csát ki.

(2) A ki bo csá tás idõ pont ja: 2007. már ci us 25.

2.  §

(1) Az érme réz (75%) és nik kel (25%) öt vö ze té bõl
 készült, sú lya 7,70 gramm, át mé rõ je 27,4 mm, szé le sima.

(2) Az érme elõ lap já nak kül sõ ré szén ta lál ha tó gyöngy -
sor- szegélyen be lül kör irat ban a „MAGYAR KÖZTÁR -
SASÁG” fel irat ol vas ha tó. Az érme alsó ré szén, a kör ira tot 
meg sza kít va a „2007” ve ré si év szám ta lál ha tó. Az érme
kö zép me zõ jé ben az Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös sé get meg -
ala pí tó hat or szág ál tal 1957. már ci us 25-én alá írt szer zõ -
dés áb rá zo lá sa lát ha tó. A szer zõ dés áb rá zo lá sa fö lött az
„EURÓPA” fel irat ol vas ha tó, a hát tér ben pe dig – az alá -
írás hely szí né re utal va – a ró mai Pi az za Del Campi doglio
(Mi che lan ge lo ál tal ter ve zett) kö ve ze tét áb rá zo ló mo tí -
vum lát ha tó. Az érme szé lén ta lál ha tó kör irat és az érme
kö zép me zõ jé ben lát ha tó mo tí vum kö zött kör irat ban, fent
az „50 ÉVES”, lent pe dig „A RÓMAI SZERZÕDÉS”
 felirat ol vas ha tó. Az érme elõ lap já nak ké pét e ren de let
1. mel lék le te tar tal maz za.
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(3) Az érme hát lap já nak kül sõ ré szén ta lál ha tó gyöngy -
sor-sze gé lyen be lül a kis sé egy más ra csúsz ta tott szám -
jegyekbõl álló „50” ér ték jel zés lát ha tó. Az ér ték jel zés bal
és jobb ol da lán alul dí szí tõ vo nal ta lál ha tó. Az ér ték jel zés
alatt, víz szin te sen két sor ban a „FORINT” fel irat és
a „BP.” ver de jel ol vas ha tó. Az érme hát lap já nak ké pét
e ren de let 2. mel lék le te tar tal maz za.

3.  §

Az ér mé bõl 2 000 000 da rab ké szít he tõ.

4.  §

Ez a ren de let 2007. már ci us 25-én lép ha tály ba.

Si mor And rás s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke

1. melléklet
a 4/2007. (III. 19.) MNB rendelethez

Az érme elõ lap já nak képe:

2. melléklet
a 4/2007. (III. 19.) MNB rendelethez

Az érme hát lap já nak képe:

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
7/2007. (III. 19.) MeHVM

rendelete

a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság által nyújtott
ellátási szolgáltatások körérõl, terjedelmérõl,

valamint az igénybevétel rendjérõl

A Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság ról  szóló
272/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Kr.)
9.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság (a továb biak -
ban: Fõ igaz ga tó ság) a Kr. 2.  §-ának a) pont já ban meg ha tá -
ro zott, az el lá tá si kö ré be tar to zó, to váb bá meg ál la po dás
alap ján a Kr. 2.  §-ának b) pont ja sze rin ti szer vek ré szé re
a gaz da sá gi, in for ma ti kai, mû sza ki és iro dai el lá tá si szol -
gál ta tá so kat – ál ta lá nos kö ve tel mény ként – a mel lék let ben
meg ha tá ro zott kör ben és ter je de lem ben biz to sít ja.

2.  §

A Fõ igaz ga tó ság a mel lék let ben fog lal tak sze rin ti el lá -
tá si szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak mód já ra és szint jé re, va la -
mint a szol gál ta tá sok igény be vé te lé nek rend jé re vonat -
kozóan – ide ért ve a szol gál ta tás-nyúj tá sá nak kez de mé nye -
zé sét, a szer zõ dõ fe lek jo ga it és kö te le zett sé ge it és a tel je -
sí tést is – az egyes meg ren de lõk kel meg ál la po dást köt,
mely tar tal maz za a Fõ igaz ga tó ság ál tal nyúj tott szolgál -
tatások rész le te zé sét a meg ren de lõ vel egyez te tett egye di
igé nyek figye lembe véte lével.

3.  §

Az el lá tá si te vé keny sé ge kö ré be tar to zó szol gál ta tá so -
kat a Fõ igaz ga tó ság a Kr. 2.  §-ának a) pont já ban em lí tett,
az el lá tá si kö ré be tar to zó szer vek ré szé re, azok 2006. de -
cem ber 31. nap ján ér vény ben lévõ, az egyes szol gál ta tá sok 
te kin te té ben irány adó sza bály za tai és vo nat ko zó egyéb
elõ írásai ér vé nye sí té se mel lett nyújt ja.
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4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba az zal, hogy a 3.  § sze rin ti szol gál ta tá so kat a Fõ -
igaz ga tó ság 2007. ja nu ár 1-jé tõl tel je sí ti.

Dr. Szil vá sy György s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Melléklet
a 7/2007. (III. 19.) MeHVM rendelethez

A Fõigazgatóság által nyújtott gazdasági,
informatikai és mûszaki szolgáltatások köre

és terjedelme

I. NEM ÜDÜLÉSI CÉLÚ (IRODA, LAKÁS)
INGATLANOK MÛSZAKI ÜZEMELTETÉSE

1. Iro da- és tár gya ló te rü let, do hány zó hely biz to sí tá sa
1.1. El he lye zés, szer zõ dés kö tés, el szá mo lás

2. La kás üze mel te tés
2.1. Ál la mi ve ze tõk ré szé re szol gá la ti la kás biz to sí -

tá sa
2.2. La kás biz to sí tá sá val össze füg gõ egyéb szol gál -

ta tá sok

3. Köz mû szol gál ta tá sok

4. Fû tés biz to sí tás

5. Épü let üze mel te tés, kar ban tar tás
5.1. Be ru há zás elõ ké szí tés, köz be szer zé si el já rás

 lefolytatása, ki vi te le zõ el len õr zé se
5.2. Kül sõ ki vi te le zõ vel tör té nõ spe ci á lis szak tu dást 

igény lõ, nagy esz köz-, anyag- vagy lét szám igé -
nyû mun kák

5.3. Sa ját mun ka tár sak kal tör té nõ kis esz köz-,
anyag- vagy lét szám igé nyû és kom fort ér ze tet
nö ve lõ mun kák

6. Hi gi é nés szol gál ta tá sok
6.1. Ta ka rí tás
6.2. Hi gi é nés tisz tál ko dó sze rek biz to sí tá sa
6.3. Sze lek tív hul la dék gyûj tés
6.4. Sze mét szál lí tás
6.5. Ro var ir tás

7. Biz ton ság tech ni kai szol gál ta tá sok
7.1. Épü let élõ erõs õr zé se (a vé dett épü le tek kivéte -

léve)
7.2. Tûz ol tó rend sze rek kar ban tar tá sa
7.3. Tûz jel zõ rend sze rek kar ban tar tá sa
7.4. Ri asz tó rend sze rek kar ban tar tá sa

8. Gé pé sze ti szol gál ta tá sok
8.1. Fel vo nók kar ban tar tá sa
8.2. Klí ma be ren de zé sek kar ban tar tá sa

9. Iro da tech ni kai szol gál ta tá sok
9.1. Fax biz to sí tá sa, be ren de zés kar ban tar tá sa
9.2. Fény má so ló biz to sí tá sa, be ren de zés kar ban tar -

tá sa
9.3. TV mû sor-szol gál ta tás biz to sí tá sa és a bel sõ

 hálózat kar ban tar tá sa
9.4. Irat meg sem mi sí tés

10. Ren dez vé nyek tech ni kai biz to sí tá sa
10.1. Han go sí tás biz to sí tás
10.2. Hang fel vé tel ké szí tés

11. Par ko ló hely biz to sí tás

12. In for má ci ós táb lák, név táb lák biz to sí tá sa

13. TMK kar ban tar tó és hi ba el há rí tó te vé keny ség
13.1. Épü let épí té sze ti, épü let gé pé sze ti karbantar -

tása, hi ba el há rí tás
13.2. Hír adás-, és iro da tech ni kai esz kö zök kar ban -

tar tá sa
13.3. Kony ha tech ni kai esz kö zök kar ban tar tá sa

14. Épü le tek kel kap cso la tos tûz- és mun ka vé del mi fel -
ada tok el lá tá sa

II. MÛSZAKI ÉS IRODAI ELLÁTÁSI
SZOLGÁLTATÁSOK

1. Köl töz te tés

2. Iro da szer el lá tás

3. Nyom tat vány el lá tás
3.1. Nyom dai ter mé kek biz to sí tá sa (le vél pa pír, név -

jegy, bo rí ték stb.)
3.2. Új ság, fo lyó irat biz to sí tá sa
3.3. Szak könyv, szak ki ad vány biz to sí tá sa könyv -

táron ke resz tül

4. Iro da be ren de zés biz to sí tá sa
4.1. Iro da bú tor biz to sí tá sa
4.2. Egyé ni bú to ro zá si igé nyek tel je sí té se
4.3. Bú tor fel újí tás
4.4. Szo ba dí szí tés (füg göny, kép, szo ba nö vény stb.)

5. Mû sza ki esz kö zök biz to sí tá sa
5.1. Iro da tech ni kai esz kö zök
5.2. Hír adás tech ni kai esz kö zök
5.3. Kony ha tech ni kai esz kö zök
5.4. Egyéb, spe ci á lis, mun ka kör füg gõ esz kö zök

6. Anyag be szer zés
6.1. Nor mál üze mel te tés hez szük sé ges anya gok és

esz kö zök be szer zé se
6.2. Anyag szál lí tás
6.3. Ren dez vé nyek hez fel sze re lés szál lí tá sa
6.4. Igé nyelt anya gok és esz kö zök fel hasz ná ló hoz

tör té nõ ki szál lí tá sa
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7. Sok szo ro sí tás
7.1. Fény má so lás, sok szo ro sí tás
7.2. Tû zés, spi rá lo zás, la mi ná lás, egyéb kö té sze ti

fel ada tok

8. Jó lé ti, szo ci á lis szol gál ta tá sok
8.1. Ká vé-, üdí tõ ital au to ma ta biz to sí tá sa
8.2. Kon di ci o ná ló te rem, sza u na stb. üze mel te té se

9. Tisz tí tó sze rek
9.1. Kony hai fel ada tok hoz
9.2. TMK fel ada tok hoz

10. Kony ha fel sze re lés biz to sí tá sa
10.1. Por ce lán- és üveg áru
10.2. Kony hai tex tí li ák
10.3. Egyéb kony hai fel sze re lé sek

11. Spe ci á lis, egye di igé nyek tel je sí té se

III. INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK

A) Alapvetõ igények ellátása

1. Alap in for ma ti kai és te le kom mu ni ká ci ós el lá tás
1.1. Asz ta li mun ka ál lo más biz to sí tá sa
1.2. Alap iro dai al kal ma zá sok biz to sí tá sa
1.3. Bel sõ in for má ci ós por tál biz to sí tá sa (Int ra net)
1.4. Fel hasz ná ló – mun ká val kap cso la tos – anya ga i -

nak tá ro lá sá hoz köz pon ti tár te rü let biz to sí tá sa
1.5. Nyom ta tá si le he tõ ség biz to sí tá sa

2. Alap in for ma ti kai és te le kom mu ni ká ci ós esz kö zök
mun ka idõ ben való hasz ná la tá nak a biz to sí tá sa, üzemel -
tetése, kar ban tar tá sa

2.1. Fax vo nal biz to sí tá sa
2.2. Hely szí ni in for ma ti kai tá mo ga tás
2.3. In for ma ti kai há ló zat üze mel te té se, karbantar -

tása
2.4. In ter net-hoz zá fé rés
2.5. Iro dai mun ka ál lo má sok üze mel te té se
2.6. Kel lék anyag (fes ték ka zet ta, -to ner) cse re
2.7. Le ve lek el éré se tá vol ról
2.8. Le ve le zõ rend szer hasz ná la ta
2.9. Mo bil te le fon ké szü lék
2.10. Mo bil te le fon elõ fi ze tés (stan dard) igény lé se
2.11. Nyom ta tók, mul ti funk ci o ná lis esz kö zök üze -

mel te té se
2.12. Rek lám le ve lek (SPAM) szû ré se
2.13. Te le kom mu ni ká ci ós be ren de zé sek üze mel te -

té se
2.14. Ve ze té kes te le fon vo nal/ké szü lék biz to sí tá sa

3. Az Int ra ne ten nyúj tott szol gál ta tá sok
3.1. Adat mó do sí tás az Int ra ne ten
3.2. Elekt ro ni kus for ma nyom tat vá nyok ter ve zé se,

pub li kál ta tá sa
3.3. Fel hasz ná lói se gít ség nyúj tás az Int ra ne ten

3.4. Nem rend sze re sen meg je le nõ in for má ció fel -
töltése

3.5. Rend sze re sen meg je le nõ in for má ció fel töl té se

4. In for ma ti kai prob lé mák, igé nyek, be je len té sek re -
giszt rá lá sa (Help desk szol gál ta tás)

4.1. Ál lo má nyok vissza ál lí tá sa men tés bõl

4.2. Ál ta lá nos in for ma ti kai se gít ség nyúj tás

4.3. El fe lej tett jel szó in ci dens meg ol dá sa

4.4. Fel hasz ná ló fel vé te le, tör lé se

4.5. Fel hasz ná ló in for ma ti kai jo go sult sá ga i nak ad -
mi niszt rá lá sa

4.6. Fel hasz ná lói, mun ka cso port ada tok archivá lása 
op ti kai le mez re

4.7. In for ma ti kai ügye let

4.8. Köl tö zé sek bo nyo lí tá sa

5. Fel hasz ná lói be je len tés ke ze lé se

5.1. Alap in for ma ti kai és te le kom mu ni ká ci ós esz -
kö zök tech no ló gi ai cse ré je

5.2. Alap iro dai al kal ma zá sok kal kap cso la tos hiba
ke ze lé se

5.3. Asz ta li szá mí tó gé pek kel kap cso la tos hiba
 kezelése

5.4. Az ak tív cím tár ral kap cso la tos fel hasz ná lói
 incidens ke ze lé se

5.5. In for ma ti kai és te le kom mu ni ká ci ós há ló zat igé -
nyek sze rin ti fej lesz té se, bõ ví té se

5.6. Kli ens pe ri fé ri ák kal (nyom ta tó, lap ol va só) kap -
cso la tos hiba ke ze lé se

5.7. Mo bil esz kö zök kel kap cso la tos hiba ke ze lé se

5.8. Vo na las te le fon nal kap cso la tos hiba ke ze lé se

B) Speciális igények ellátása

1. Alap tól el té rõ mo ni tor

2. IT esz köz köl csön zé se

3. Köz pon ti tár te rü let hasz ná la ta fel hasz ná ló egyé ni
mun ká já val kap cso la tos anya ga i nak tá ro lá sá hoz, emelt
kvó ta

4. Mo bil te le fon spe ci á lis szol gál ta tá sok igény lé se

5. Ma gán cé lú hir de té sek köz zé té te le az Int ra ne ten

6. Mo bil szá mí tás tech ni kai esz köz (lap top, PDA)

7. Mo bil szá mí tás tech ni kai esz köz il lesz té se a há ló zat hoz

8. Spe ci á lis al kal ma zá sok biz to sí tá sa

9. Spe ci á lis in ter net-hasz ná lat biz to sí tá sa

10. Spe ci á lis pe ri fé ri ák (DVD ol va só, pen dri ve stb.)

11. Szken ne lé si le he tõ ség
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C) Informatikai háttér tevékenységek

1. Ak tív cím tár üze mel te tés

2. Al kal ma zá sok kar ban tar tá sa

3. Al kal ma zá sok tá mo ga tá sa

4. Al kal ma zá sok új on nan te le pí té se

5. Esz köz- és anyag gaz dál ko dá si szol gál ta tá sok
5.1. Esz kö zök be szer zé se
5.2. Esz kö zök ja ví tá sa, se lej te zés
5.3. In for ma ti kai rak tár üze mel te té se
5.4. Kel lék anya gok be szer zé sé nek bo nyo lí tá sa
5.5. Té rí tés men tes át adás-át vé tel

6. In for ma ti kai és te le kom mu ni ká ci ós be szer zé sek
 véleményezése

7. In for ma ti kai és te le kom mu ni ká ci ós esz kö zök új on -
na ni te le pí té se

8. In for ma ti kai és te le kom mu ni ká ci ós esz kö zök üze -
mel te té se

9. In for ma ti kai és te le kom mu ni ká ci ós rend szer mo ni -
to ro zá sa

10. In for ma ti kai pro jek tek ve ze té se

11. In for ma ti kai rend szer in teg rá ció az új esz kö zök és
al kal ma zá sok te le pí té sé hez

12. Int ra net kar ban tar tá sa

13. IT al kal ma zá sok be szer zé se, il let ve li cen cek biz to -
sí tá sa

14. IT be szer zé sek nyil ván tar tá sa az esz köz- és anyag
nyil ván tar tá si rend szer ben

15. IT be szer zé sek szám lá i nak iga zo lá sa

16. IT be szer zé sek ter ve zé se

17. IT esz kö zök ga ran ci á lis és ga ran ci án túli ja ví tá sa és 
ja vít ta tá sa

18. IT szol gál ta tás be szer zé sek, tá mo ga tá si szer zõ dé -
sek bo nyo lí tá sa

19. Jo go sult sá gok ke ze lé se, ad mi niszt rá lá sa

20. Köz pon ti ví rus vé de lem biz to sí tá sa

21. Mo ni to ro zás

22. Rend szer op ti ma li zá lás, nor ma li zá lás

23. Szer ve rek és há ló zat ren del ke zés re ál lá sa

24. Szoft ver li cen cek nyil ván tar tá sa

25. Szoft ver li cen cek tá ro lá sa

26. Te le fon köz pont ke ze lés

27. Te le kom mu ni ká ci ós szám lák fel dol go zá sa

28. Te le kom mu ni ká ci ós szám lák fel dol go zás

D) Egyéb igények ellátása

29. Be lép te tõ kar ban tar tás

30. Be lép te tõ kár tya ke ze lés

31. Be lép te tõ hi ba be je len tés

32. Elõ adá sok, be mu ta tók – elõ re egyez te tett – di gi tá lis 
rög zí té se

33. Hi va ta li ren dez vé nyek in for ma ti kai tá mo ga tá sa

34. In for ma ti kai ok ta tó te rem hasz ná la ta

35. Ka me rás fi gye lõ rend szer

36. Le ve le zé sek ik ta tá sa

37. Ob jek tum vé del mi rend szer hasz ná la ta

38. In for ma ti kai ok ta tás szer ve zé se, le bo nyo lí tá sa

39. On-li ne könyv tá ri rend szer biz to sí tá sa

40. In for ma ti kai té má jú szak mai to vább kép zés

IV. GÉPJÁRMÛVEKKEL KAPCSOLATOS
ESZKÖZÖK, SZOLGÁLTATÁSOK

1. Gép ko csi hasz ná lat biz to sí tá sa

2. Disz pé cser szol gá lat

2.1. Gép ko csi át vé te le és át adá sa mun ka idõ ben

3. Ga rázs mes te ri szol gá lat

3.1. Me net le vél ki adás, vissza vé tel

3.2. Gép ko csi át vé te le és át adá sa mun ka idõ ben

3.3. 24 órás szol gá lat

4. Ügy fél szol gá lat

4.1. Gép ko csi idõ sza kos kar ban tar tá sa, ja ví tá sa,
 karambolos ja ví tá sa (kár fel vé tel és kár szá mí -
tás is)

4.2. Gép ko csi ga ran ci á lis ja ví tá sa

4.3. Mû sza ki vizs gáz ta tá sa, kör nye zet vé del mi vizs -
gá la ta

5. Gép ko csi elõ adó

5.1. Gép ko csi ve ze té si jo go sult sá gok nyil ván tar tá sa

5.2. Hi va ta li ve ze tõi en ge dé lyek ki adá sa, vissza -
vétele

5.3. Gép ko csi mû sza ki vizs ga, kör nye zet vé del mi
vizs gá lat ér vé nyes sé gé nek fi gye lé se, ügy in té -
zé se

5.4. Kár ese mé nyek do ku men tá lá sa

5.5. Biz to sí tá si ügy in té zés (tel jes körû kár ügy in té -
zés)
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6. Me net le vél fel dol go zás

6.1. Me net le ve lek ada ta i nak fel dol go zá sa

6.2. Adat szol gál ta tás

6.3. Üzem anyag el szá mo lás

7. Gép ko csi ápo lás

7.1. Gép ko csi mo sás, ta ka rí tás, ápo lás

8. Au tó men tés le he tõ sé gé nek biz to sí tá sa

8.1. Üzem kép te len gép ko csi szál lí tá sa igény be vé te -
li le he tõ sé gé nek biz to sí tá sa

9. Cse re gép ko csi biz to sí tá sa

9.1. Az ál lan dó hasz ná lat ra ki adott gép ko csi he lyett, 
an nak ja ví tá sa ide jé re, cse re gép ko csi biztosí -
tása a ren del ke zés re álló kész let ere jé ig

10. Mû hol das gép jár mû vé de lem

10.1. Mû hol das nyom kö ve té sen ala pu ló, riasztó -
berendezéssel egy be épí tett gép jár mû vé del mi
rend szer biz to sí tá sa

11. Téli gu mi ab roncs biz to sí tá sa

11.1. Ke rék tár csá ra sze relt téli min tá za tú gumi -
abroncs biz to sí tá sa az adott gép ko csi hoz a
meg fe le lõ mé ret ben

12. Au tó pá lya mat ri ca biz to sí tá sa

13. Par ko lá si költ sé gek meg té rí té se

13.1. A hi va ta li ügyek in té zé se kor fel me rü lõ par ko -
lá si költ sé gek meg té rí té se a par ko lást iga zo ló
par ko ló jegy le adá sa mel lett

14. Be haj tá si en ge dé lyek biz to sí tá sa

14.1. Ki zá ró lag fi ze tés el le né ben meg kö ze lít he tõ
te rü le tek re (pl. Bu dai vár)  szóló be haj tá si en ge -
dé lyek biz to sí tá sa adott al ka lom ra

15. Gép ko csi ve ze tõ biz to sí tá sa

16. Kül föl dön hasz nál ha tó üzem anyag kár tya biz to sí tá sa

17. Taxi szol gál ta tás

V. ÜDÜLÉS-, OKTATÁS- ÉS RENDEZVÉNY-
SZERVEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ

INFRASTRUKTÚRA ÉS ESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA

1. Ren dez vé nyek hez szük sé ges inf ra struk tú ra bizto -
sítása

2. Ren dez vé nyek hez szük sé ges esz kö zök biz to sí tá sa és 
be szer zé se

3. Ren dez vény han go sí tás biz to sí tá sa

4. Üdü lé si, il let ve nem üdü lé si célú in gat la nok ki hasz -
nált sá gá nak biz to sí tá sa

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
8/2007. (III. 19.) MeHVM

rendelete

a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
4. prioritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív

Programra és a Közép-Magyarországi Operatív
Program 1. prioritására vonatkozó részletes

szabályokról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Áht.) 24.  § (9) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben
– a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról, va la mint a Mi nisz ter el nö ki 
Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
160/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 2.  §-ának e) pont já ban 
meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség
 fejezetéhez tar to zó Gaz da sá gi Ver seny ké pes ség Ope ra tív
Prog ram (a to váb bi ak ban: GVOP) 4. In for má ci ós tár sa da -
lom és gaz da ság fej lesz tés pri o ri tá sá ra, va la mint a Gaz da -
ság fej lesz té si Ope ra tív Prog ram ra (a to váb bi ak ban: GOP)
és a Kö zép-Ma gyar or szá gi Ope ra tív Prog ram (a továb -
biakban: KMOP) 1. Tu dás ala pú gaz da ság in no vá ció- és
vál lal ko zás-ori en tált fej lesz té se címû pri o ri tá sá ra – a ku ta -
tás-fej lesz té si és in no vá ci ós te vé keny sé gek ki vé te lé vel –
meg ha tá ro zott elõ irány zat fel hasz ná lá sá ra, ke ze lé sé re,
mû köd te té sé re ter jed ki.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. Ál la mi tá mo ga tás: az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó

Szer zõ dés (a továb biak ban: EK-Szer zõ dés) 87. Cik ké nek
(1) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás és az Eu ró pai Kö zös sé get 
lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti
ál la mi tá mo ga tá sok kal kap cso la tos el já rás ról és a re gi o ná -
lis tá mo ga tá si tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Korm. ren de let) 1.  § 5. pont ja
sze rin ti cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás.

2. Nagy be ru há zás: az az in du ló be ru há zás, amely hez
kap cso ló dó an az el szá mol ha tó költ ség je len ér té ken leg -
alább 50 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg.
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3. Re fe ren cia ráta: a tá mo ga tás tar ta lom és az el szá mol -
ha tó költ ség je len ér té ké nek ki szá mí tá sá hoz hasz nált mu ta -
tó szám; a 659/1999/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ról
 szóló 794/2004/EK bi zott sá gi ren de let 9. cik ke sze rint
meg ha tá ro zott ráta, ame lyet a pénz ügy mi nisz ter is köz zé -
tesz a Pénz ügyi Köz löny ben.

4. Sa ját for rás: a ked vez mé nye zett ál tal a fej lesz té si
prog ram hoz igény be vett ál la mi tá mo ga tás nak nem mi nõ -
sü lõ for rás.

5. Tá mo ga tá si in ten zi tás: a tá mo ga tás tar ta lom és a je -
len ér té ken szá mí tott el szá mol ha tó költ ség há nya do sa,
 százalékos for má ban ki fe jez ve.

6. Tá mo ga tás tar ta lom: a ked vez mé nye zett szá má ra
nyúj tott ál la mi tá mo ga tás nak a Korm. ren de let 2. szá mú
mel lék le té ben fog lalt mód szer alap ján ki szá molt ér té ke.

7. Kis- és kö zép vál lal ko zás (a to váb bi ak ban együt te -
sen: KKV): a kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük
 támogatásáról  szóló 2004. évi XXXIV. tör vény (a továb -
biakban: KKV tv.) 3.  § (1) be kez dé se sze rin ti vál lal ko zás.

8. Kap csolt vál lal ko zás: a KKV tv. 4.  § (3)–(6) be kez -
dé sei sze rin ti kap csolt vál lal ko zás.

9. Lé te sít mény fel vá sár lá sa: egy lé te sít mény hez köz -
vet le nül kap cso ló dó tár gyi esz kö zök és im ma te ri á lis ja vak
meg vá sár lá sa, amennyi ben a lé te sít mény be zá rás ra ke rült
vagy – amennyi ben nem vá sá rol ják meg – be zá rás ra ke rült
vol na és a fel vá sár ló ked vez mé nye zett nem kap csolt vál -
lal ko zá sa a lé te sít mény tu laj do no sá nak.

10. Me zõ gaz da sá gi ter mék:
– a Szer zõ dés I. sz. mel lék le té ben fel so rolt ter mé kek,

ki vé ve a 104/2000/EK ren de let al kal ma zá si kö ré be tar to zó 
ha lá sza ti és ak va kul tú ra-ter mé ke ket,

– a 4502, a 4503, 4505 KN-kód alá tar to zó ter mé kek
(pa ra fa ter mé kek),

– az 1898/87/EGK ta ná csi ren de let 3. cik ké nek (2) be -
kez dé sé ben em lí tett te jet és tej ter mé ke ket után zó vagy
 helyettesítõ ter mé kek.

11. Me zõ gaz da sá gi ter mék fel dol go zá sa: me zõ gaz da -
sá gi ter mé ken vég re haj tott olyan mû ve let, amely ered mé -
nye ként ke let ke zõ ter mék szin tén me zõ gaz da sá gi ter mék -
nek mi nõ sül.

12. Me zõ gaz da sá gi ter mék for ga lom ba ho za ta la: a me -
zõ gaz da sá gi ter mé kek ér té ke sí té si célú bir tok lá sa vagy
 bemutatása, meg vé tel re való fel kí ná lá sa, le szál lí tá sa.

13. In du ló be ru há zás: tár gyi esz köz be vagy im ma te ri á -
lis ja vak ba tör té nõ be ru há zás, amely új lé te sít mény fel ál lí -
tá sá val, meg lé võ lé te sít mény bõ ví té sé vel, egy lé te sít mény
ter me lé sé nek to váb bi, új ter mék kel tör té nõ diverzifiká -
ciójával, egy meg lé võ lé te sít mény tel jes ter me lé si fo lya -
ma tá nak alap ve tõ meg vál toz ta tá sá val kap cso la tos, vagy
egy lé te sít mény hez köz vet le nül kap cso ló dó tár gyi esz kö -
zök meg vá sár lá sa, amennyi ben a lé te sít mény be zá rás ra
ke rült – vagy amennyi ben nem vá sá rol ják fel – be zá rás ra
ke rült vol na, és a fel vá sár ló ked vez mé nye zett nem kap -
csolt vál lal ko zá sa a lé te sít mény tu laj do no sá nak.

14. Szint en tar tást szol gá ló esz köz: szint en tar tást szol -
gál az az esz köz, amely a ked vez mé nye zett ál tal már hasz -

nált tár gyi esz közt, im ma te ri á lis ja va kat vált ja ki anél kül,
hogy a ki vál tás az elõ ál lí tott ter mék, a nyúj tott szolgál -
tatás, a ter me lé si, il let ve a szol gál ta tá si fo lya mat alap ve tõ
vál to zá sát ered mé nyez né.

15. Ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás: a ne héz hely zet -
ben lévõ vál lal ko zá sok meg men té sé hez és szer ke zet át ala -
kí tá sá hoz nyúj tott ál la mi tá mo ga tás ról  szóló bi zott sá gi
köz le mény (HL 2004/C 244/02.) sze rin ti ne héz hely zet ben 
lévõ vál lal ko zás.

16. Ál ta lá nos kép zés: az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik -
ké nek a kép zé si tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról
 szóló 68/2001/EK bi zott sá gi ren de let (a továb biak ban:
68/2001/EK ren de let) 2. cikk e) pont já ban meg ha tá ro zott
kép zés.

17. Spe ci á lis kép zés: a 68/2001/EK ren de let 2. cikk
d) pont já ban meg ha tá ro zott kép zés.

18. Hát rá nyos hely ze tû mun ka vál la ló: a 68/2001/EK
ren de let 2. cikk g) pont já ban meg ha tá ro zott mun ka vál la ló.

19. Szén: az Egye sült Nem ze tek Eu ró pai Gaz da sá gi
 Bizottsága ál tal a szén te kin te té ben meg ál la pí tott nem zet -
kö zi ko di fi ká ci ós rend szer ér tel mé ben ki vá ló mi nõ sé gû,
kö ze pes mi nõ sé gû és gyen ge mi nõ sé gû A és B cso port ba
so rolt szén.

20. Bér költ ség: a bér költ ség tar tal ma le het a tá mo ga -
tás sal érin tett mun ka he lyek vo nat ko zá sá ban a tá mo ga tás
ked vez mé nye zett je ál tal tény le ge sen fi ze ten dõ tel jes
összeg, amely ma gá ban fog lal ja az adó zás elõt ti brut tó bért 
és a kö te le zõ já ru lé ko kat.

Az elõirányzatok felhasználásának általános céljai

3.  §

(1) Az Áht., az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban:
Ámr.), a 2007–2013 prog ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai
Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós Alap já ból szár -
ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá nak alap ve tõ sza bá -
lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl  szóló 255/2006. (XII. 8.)
Korm. ren de let, va la mint a 2007–2013 idõ szak struk tu rá -
lis ala pok és a Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá sa fel hasz ná lá sá -
nak rész le tes el já rá si sza bá lya i ról  szóló 16/2006 (XII. 28.)
MeHVM–PM együt tes ren de let ren del ke zé se i vel össz -
hang ban a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ál tal fel ügyelt
GOP és a GVOP 4. In for má ci ós tár sa da lom és gaz da ság -
fej lesz tés pri o ri tá sá nak, va la mint ez zel össz hang ban
a KMOP 1. Tu dás ala pú gaz da ság in no vá ció- és vállal -
kozás-orientált fej lesz té se címû pri o ri tá sá nak ál ta lá nos
cél jai az aláb bi ak:

a) A nem zet kö zi ver seny ké pes ség ja ví tá sa, az ipar
 modernizációjának gyor sí tá sa, a ma gas hoz zá adott ér té kû
 beruházások ösz tön zé se, a kör nye ze ti ter he lés csökken tése;

b) A nagy nö ve ke dé si po ten ci ál lal ren del ke zõ, fej lõ dõ -
ké pes vál lal ko zá sok pi a ci po zí ci ó i nak meg erõ sí té se, ter -
me lé keny sé gük nö ve lé se, il let ve ver seny ké pes sé gük ja ví -
tá sa tech no ló gi ai kor sze rû sí té sük ré vén;
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c) A vál la lat kö zi együtt mû kö dés ja ví tá sa, a ha zánk ban
meg te le pe dett vál la la tok ma gyar gaz da ság ba tör té nõ erõ -
tel je sebb in teg rá lá sa, to váb bá a vál la la ti ver seny ké pes ség
nö ve lé se ér de ké ben a be szál lí tói együtt mû kö dés külön -
bözõ for má i nak tá mo ga tá sa;

d) A vál lal ko zá sok be in dí tá sá hoz, és fej lõ dé sé hez
szük sé ges vál la lat ve ze té si, üz le ti is me re tek el sa já tí tá sá nak 
elõ se gí té se fõ ként a KKV-k szá má ra, a ha té kony sá guk
 növelése, il let ve a túl élé si, nö ve ke dé si esé lye i nek ja ví tá sa
ér de ké ben;

e) Mi nõ ség tu da tos vál la lat irá nyí tás meg va ló sí tá sá nak,
mi nõ sé gi me nedzs ment ki ala kí tá sá nak elõ se gí té se, a mi -
nõ sé gi és kör nye zet köz pon tú szem lé let erõ sí té se és ez zel
a vál lal ko zá sok ver seny ké pes sé gé nek ja ví tá sa;

f) Az egyes tér sé gek gaz da sá gi szer ke ze té nek, szak mai
inf ra struk tú rá já nak és szol gál ta tá sa i nak fej lesz té se kor -
sze rû te lep he lyek ki ala kí tá sá val. A vál lal ko zá sok kon -
cent rált le te le pe dé sé nek elõ se gí té se;

g) A ter me lés, mû kö dés ha té kony sá gát és biz ton sá gát
ja ví tó, az in for má ci ók fel dol go zá sát és el éré sét tá mo ga tó
rend sze rek al kal ma zá sá nak elõ se gí té se;

h) A kor sze rû in for ma ti kai meg ol dá sok hasz ná la tá nak
le he tõ vé té te le a KKV-k szá má ra is;

i) Az in for má ci ós, tu dás-bá zi sok hoz való in ter ak tív
hoz zá fé rés biz to sí tá sa, in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós
 infrastruktúra el ér he tõ sé gé nek, a há ló za ti kap cso ló dás nak
biz to sí tá sa és a há ló zat biz ton ság nö ve lé se;

j) A vál la la ti fej lesz té sek ha té kony meg va ló sí tá sá hoz
szük sé ges, azo kat köz vet le nül vagy köz ve tet ten be fo lyá -
so ló is me re tek, kom pe ten ci ák meg szer zé sé nek és bõ ví té -
sé nek elõ se gí té se;

k) Kom plex mi nõ sé gi szol gál ta tá so kat le he tõ vé tevõ
ipar i és in no vá ci ós inf ra struk tú ra fej lesz té sek tá mo ga tá sa
az ipar i nö ve ke dés di na miz mu sá nak fenn tar tá sa érde -
kében;

l) Az üz le ti kör nye zet fej lesz té sé nek ré sze ként lo gisz ti -
kai köz pon tok fej lesz té se, mi nõ sé gi lo gisz ti kai szol gál ta -
tá sok nyúj tá sá val a vál la la ti há ló za tok ki ala ku lá sá nak és
mû kö dé sé nek elõ se gí té se;

m) A vál la la tok kö zöt ti elekt ro ni kus kap cso la tok, il let -
ve a vál lal ko zá sok bel sõ in for ma ti zált sá gá nak, va la mint az 
in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ai (IKT) szek tor 
ter me lé keny sé gé nek fej lesz té se;

n) Mik ro- és kis vál lal ko zá sok fej lõ dé sét elõ se gí ten dõ,
a pi a ci elég te len sé gek vissza szo rí tá sa ér de ké ben a pi a ci
 hitel-, tõ ke- és ga ran cia for rá sok hoz való hoz zá fé rés elõ -
segítése.

(2) Az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87.  cikk
(1) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zó, e ren de let ál tal sza bá -
lyo zott tá mo ga tá sok a 4–17.  §-a alap ján nyújt ha tó ak.

A támogatások elõirányzatok szerinti jogcímei

4.  §

(1) A GOP, a GVOP 4. In for má ci ós tár sa da lom és gaz -
da ság fej lesz tés pri o ri tá sá nak és a KMOP Tu dás ala pú gaz -

da ság in no vá ció- és vál lal ko zás-ori en tált fej lesz té se címû
pri o ri tá sá nak for rá sai az aláb bi jog cí me ken hasz nál ha tók
fel:

a) A vál la la ti be ru há zá sok tá mo ga tá sa;
b) Mun ka hely te rem tõ be ru há zá sok tá mo ga tá sa a hát -

rá nyos hely ze tû kis tér sé gek ben;
c) Vál la la ti szer ve zet-fej lesz tés, fo lya mat me nedzs -

ment tá mo ga tá sa;
d) Mi nõ ség biz to sí tá si, mi nõ ség el len õr zé si, kör nye zet -

irá nyí tá si és egyéb rend sze rek, szab vá nyok be ve ze té sé nek
tá mo ga tá sa;

e) E-ke res ke de lem, e-szol gál ta tá sok ki ala kí tá sa, e-ke -
res ke de lem ösz tön zé se, e-gaz da ság fej lesz té se, be le ért ve
az in fo kom mu ni ká ci ós tech no ló gia és szol gál ta tá sok fej -
lesz té sét;

f) In for má ci ós (di gi tá lis tar ta lom) ipar ág fej lesz té se;
g) Szé les sá vú há ló za tok hoz való hoz zá fé rést biz to sí tó

kor sze rû in fo kom mu ni ká ci ós inf ra struk tú ra lét re ho zá sa;
h) Ipar i par kok te lep hely- és szol gál ta tá sa i nak fej lesz -

té se;
i) Lo gisz ti kai köz pon tok és szol gál ta tá sok fej lesz té se;
j) Nagy vál la la tok ré szé re in for má ció nyúj tás, va la mint

üz le ti és pi ac fej lesz té si ta nács adás nyúj tá sa;
k) Re gi o ná lis szol gál ta tó köz pon tok tá mo ga tá sa;
l) Vál la la ti hu mán erõ for rás-fej lesz tés (kép zés);
m) Vál lal ko zá sok ál tal meg va ló sí tan dó pro jekt ter ve -

zé sé hez, el in dí tá sá hoz, meg va ló sí tá sá hoz kap cso ló dó kép -
zé sek;

n) Nagy vál la lat ál tal meg va ló sí tan dó pro jekt el in dí tá -
sá hoz, meg va ló sí tá sá hoz kap cso ló dó pro jekt ter ve zés és
me nedzs ment ta nács adás;

o) KKV-k ál tal meg va ló sí tan dó pro jekt el in dí tá sá hoz,
meg va ló sí tá sá hoz kap cso ló dó pro jekt ter ve zés és me -
nedzs ment ta nács adás;

p) KKV-k ese tén üz le ti és pi ac fej lesz té si ta nács adás
nyúj tá sa;

q) Koc ká za ti tõ ke be fek te tés nyúj tá sa KKV-k ré szé re;
r) Vál lal ko zá sok fi nan szí ro zá si for rá sok hoz való hoz -

zá fé ré sé nek elõ se gí té se.

(2) Az (1) be kez dés l) és m) pont já ban meg ha tá ro zott
jog cí me ken ak kor nyújt ha tó tá mo ga tás, amennyi ben arra
az (1) be kez dés ben fel so rolt egyéb te vé keny sé gek ki elé gí -
tõ vég re haj tá sá hoz szük sé ges van és ezen te vé keny sé gek -
hez köz vet le nül és szo ro san kap cso ló dik és az a pro jekt ré -
szét ké pe zi.

A támogatásban részesíthetõk köre

5.  §

(1) A ren de let ha tá lya alá tar to zó elõ irány za tok ból tá -
mo ga tás – pá lyá za ti konst ruk ció tar tal má tól füg gõ en – a
Ma gyar or szá gon szék hellyel, vagy az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség (a továb biak ban: EGT) te rü le tén szék hellyel és
Ma gyar or szá gon fi ók te lep pel ren del ke zõ jogi személyi -
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ségû, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa sá gok, egyé -
ni vál lal ko zók, va la mint szö vet ke ze tek ré szé re nyújt ha tó.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ala nyi kö rön túl -
me nõ en tá mo ga tás

a) vál la la ti szer ve zet-fej lesz tés, fo lya mat me nedzs ment 
tá mo ga tá sa ese tén gaz da sá gi ka ma rák és a vállal kozások
ér dek kép vi se le tét el lá tó szer ve ze tek,

b) e-ke res ke de lem, e-szol gál ta tá sok ki ala kí tá sa,
 e-kereskedelem ösz tön zé se, e-gaz da ság fej lesz té se ese tén
KKV-k, ke res ke del mi-szak mai szer ve ze tek és szövet -
ségek és ka ma rák,

c) infor má ci ós (di gi tá lis tar ta lom) ipar ág fej lesz té se
jog cím ese tén KKV-k, ke res ke del mi szer ve ze tek, ka ma -
rák, non pro fit szer ve ze tek, to váb bá köz gyûj te mé nyek és
köz szol gál ta tók, va la mint köz hasz nú adat bá zi so kat ke ze lõ 
in téz mé nyek, ál la mi és non pro fit szer ve ze tek,
ré szé re nyújt ha tó.

A támogatások formái

6.  §

Az elõ irány zat for rá sa i ból a 4.  §-ban meg ha tá ro zott jog -
cí mek alap ján tá mo ga tás ban ré sze sít he tõ jog ala nyok
 részére

a) a pá lyá zó mû kö dé si tá mo ga tá sá nak nem mi nõ sü lõ
vissza fi ze té si kö te le zett ség nél kü li vég le ges jut ta tás
(a továb biak ban: vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás),

b) ga ran cia,
c) hi tel,
d) koc ká za ti tõ ke be fek te tés

nyújt ha tó.

Támogatási kategóriák

7.  §

A 4.  §-ban meg je lölt jog cí mek alap ján a kö vet ke zõ tí pu -
sú tá mo ga tás nyújt ha tó:

a) A 4.  § c)–f), j), n), q)–r) pont jai alap ján cse kély
össze gû tá mo ga tás nyújt ha tó, ame lyek re az Eu ró pai
 Közösséget lét re ho zó Szer zõ dés 87. és 88. cik ke i ben fog -
lal tak nak a cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra
való al kal ma zá sá ról  szóló 1998/2006/EK Bi zott sá gi ren -
de let ben, va la mint je len ren de let 15.  §-ában fog lal tak az
irány adók.

b) A 4.  § a)–b), e), g)–i), k), r) pont ja i ban meg je lölt jog -
cí mek alap ján re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tás (a továb -
biakban: be ru há zá si tá mo ga tás) nyújt ha tó, amely re je len
ren de let 10–14. §-ában, il let ve 85/2004. Korm. ren de let -
ben, va la mint az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés
87. és 88. cik ké nek a nem ze ti re gi o ná lis be ru há zá si tá mo -
ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló 1628/2006/EK szá mú 
2006. ok tó ber 24-i Bi zott sá gi ren de let (HL L 2006.11.1.

302/29.) (a to váb bi ak ban: Bi zott sá gi ren de let) fog lal tak
az irány adók.

c) A 4.  § l)–m) pont já ban meg je lölt jog cí mek alap ján
kép zé si célú tá mo ga tás is nyújt ha tó, ame lyek re az Eu ró pai
Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a kép -
zé si tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló 68/2001/EK 
bi zott sá gi ren de let (HL L so ro zat 10. szám; 2001. 01. 13.),
va la mint je len ren de let 15–16.  §-ában fog lalt ren del ke zé -
sek az irány adók.

d) A 4.  § o), p) pont já ban meg ha tá ro zott jog cí men
nyúj tott tá mo ga tás kis- és kö zép vál lal ko zá sok tá mo ga tá -
sá nak mi nõ sül, arra az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer -
zõ dés 87. és 88. cik ke i ben fog lal tak nak a kis- és kö zép vál -
lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra való al kal -
ma zá sá ról  szóló 2001. ja nu ár 12-i 70/2001/EK bi zott sá gi
ren de let ben fog lalt ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

e) A 4.  § q) pont já ban meg ha tá ro zott jog cí men koc ká -
za ti tõ ke jut ta tás nyújt ha tó a kis- és kö zép vál lal ko zá sok ba
tör té nõ koc ká za ti tõ ke-be fek te té sek elõ moz dí tá sát cél zó
ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló kö zös sé gi irány mu ta tás
(HL C 194/2. 2006.08.18.) alap ján. A koc ká za ti tõ ke jut ta -
tás fel té te le it a tõ ke nyúj tás sal fog lal ko zó alap vagy be fek -
te té si esz köz mû kö dé si sza bá lya it a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
talt ve ze tõ mi nisz ter kü lön jog sza bály ban sza bá lyoz za.

A REGIONÁLIS BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOKRA
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A támogatás célja

8.  §

(1) E ren de let alap ján be ru há zá si tá mo ga tás in du ló be -
ru há zás hoz nyújt ha tó.

(2) E ren de let alap ján be ru há zá si tá mo ga tás csak ak kor
ítél he tõ oda, ha a ked vez mé nye zett még a be ru há zás meg -
kez dé se elõtt a tá mo ga tás irán ti ké rel mét be nyújt ja, és a
 támogatási prog ra mot ke ze lõ szer ve zet írás ban meg erõ sí ti, 
hogy a – to váb bi rész le tes vizs gá lat tár gyát ké pe zõ – pro -
jekt elv ben meg fe lel a je len ren de let ben meg ha tá ro zott
 jogosultsági fel té te lek nek.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott írá sos meg erõ sí -
tés re vo nat ko zó elõ írásokat nem kell al kal maz ni, ha az
 informatikai, táv köz lés-fej lesz té si és frek ven cia gaz dál ko -
dá si cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak és ke ze lé sé nek sza -
bá lya i ról  szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM ren de let alap -
ján a GVOP ke re té ben a ké re lem be nyúj tá sá ra 2007. ja -
nuár 1-je elõtt ke rült sor, azon ban a pá lyá zat be nyúj tá sa
elõtt fel me rült költ sé gek eb ben az eset ben sem számol -
hatóak el.

(4) A be ru há zá si tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá nak növe -
lése cél já ból je len ren de let be ru há zá si tá mo ga tá sok ra
 vonatkozó elõ írásai a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség hon -
lap ján is köz zé té tel re ke rül nek.
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A támogatás mértéke

9.  §

(1) Az egyes, azo nos el szá mol ha tó költ sé gek kel ren del -
ke zõ pro jek tek hez nyújt ha tó, bár mely ál lam ház tar tá si for -
rás ból szár ma zó összes tá mo ga tás – be le ért ve a pro jekt hez
nyúj tott cse kély össze gû tá mo ga tá so kat is – in ten zi tá sa
nem ha lad hat ja meg a Korm. ren de let 30.  §-ában, va la mint
a (2) és (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér té ke ket. A tá -
mo ga tás össze ge a tár gyi vagy im ma te ri á lis be ru há zá si
költ sé gek alap ján ki szá mí tott tá mo ga tás nak a bér költ sé -
gek alap ján ki szá mí tott tá mo ga tás sal tör té nõ kom bi ná lá sa
ese tén sem ha lad hat ja meg a ré gió szá má ra meg ál la pí tott
fel sõ ha tár ból ere dõ leg ked ve zõbb össze get.

(2) Nagy be ru há zás ese tén a tá mo ga tá si in ten zi tás a
Korm. ren de let 30.  § (1) be kez dé se alap ján meg ha tá ro zott
tá mo ga tá si in ten zi tás

a) 100 szá za lé ka, je len ér té ken 50 mil lió eu ró nak meg -
fe le lõ fo rint össze gig,

b) 50 szá za lé ka, je len ér té ken 50 és 100 mil lió eu ró nak
meg fe le lõ fo rint összeg kö zöt ti rész re,

c) 34 szá za lé ka, a je len ér té ken 100 mil lió eu ró nak
meg fe le lõ fo rint összeg fe let ti rész re.

(3) A KKV-k ré szé re nyújt ha tó be ru há zás sal kap cso la -
tos ta nács adás cí men el szá mol ha tó költ ség ese tén a tá mo -
ga tá si in ten zi tás 50 szá za lék, füg get le nül az (1) be kez dés -
ben fog lal tak tól.

(4) Amennyi ben egy vál lal ko zás a kis- és kö zép vál lal -
ko zá sok ba tör té nõ koc ká za ti tõ ke-be fek te té sek elõ moz dí -
tá sát cél zó ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló kö zös sé gi irány -
mu ta tás (HL C 194/2. 2005.08.18.) alap ján ré sze sül ál la mi
tá mo ga tás nak mi nõ sü lõ koc ká za ti tõ ke jut ta tás ban, a tõ ke -
jut ta tás tól szá mí tott há rom éven be lül – a nyúj tott tõke
össze gé ig – az adott vál lal ko zás nak e ren de let alap ján
meg ítélt be ru há zá si tá mo ga tás in ten zi tá sát 20 szá za lék kal
csök ken te ni kell.

A regionális beruházási támogatás igénybevételének
alapvetõ feltételei

10.  §

(1) El szá mol ha tó költ sé gek:
a) a be ru há zás cél ját szol gá ló tár gyi esz köz nek a szám -

vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény (a továb biak ban: Sztv.)
sze rin ti be ke rü lé si ér té ke

aa) a tár gyi esz köz vé te lá ra lé te sít mény felvásárlá -
sakor;

ab) im ma te ri á lis ja vak kö zül a ta lál mány, a sza ba da -
lom, a li cenc és a know-how Sztv. sze rin ti be ke rü lé si ér -
téke, nagy vál lal ko zás nál leg fel jebb az el szá mol ha tó költ -
ség 50 szá za lé ká ig (a továb biak ban: tá mo gat ha tó im ma te -
ri á lis ja vak);

b) a be ru há zás üzem be he lye zé sét kö ve tõ har ma dik év
vé gé ig új on nan lét re ho zott mun ka kö rök ben fog lal koz ta -
tott mun ka vál la lók – a Sztv. 79.  §-a sze rint el szá mol ha tó –
sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sá nak 24 havi össze ge, a mun ka -
kör lét re ho zá sá nak nap já tól szá mít va.

(2) Az (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban meg ha tá ro zott
 elszámolható költ sé gek rész le tes fel so ro lá sát pá lyá za ti
 dokumentáció tar tal maz za. A pá lyá za ti do ku men tá ció az
el szá mol ha tó költ sé gek kö rét az (1) be kez dés ben meg -
határozottaktól szû keb ben is meg ha tá roz hat ja.

11.  §

(1) Az el szá mol ha tó költ sé get szo ká sos pi a ci áron kell
figye lembe ven ni, ha az a ked vez mé nye zett és a vele kap -
csolt vál lal ko zá si vi szony ban lévõ sze mély kö zött a szo ká -
sos pi a ci ár tól el té rõ áron kö tött szer zõ dés alap ján me rült
fel.

(2) A tá mo ga tott pro jekt kap csán be szer zett esz köz nek
új nak kell len nie, ki vé ve a fel vá sár lás ese tét, vagy
amennyi ben a ked vez mé nye zett KKV.

(3) Fel vá sár lás, il let ve KKV ál tal vá sá rolt hasz nált esz -
köz tá mo ga tá sa ese tén az ügy let vagy az esz köz vá sár lá sa
ki zá ró lag pi a ci ér té ken tör tén het.

(4) Az esz kö zök lí zing jé vel kap cso la tos költ sé ge ket
csak ak kor le het figye lembe ven ni, ha az pénz ügyi lí zing
for má já ban va ló sul meg, és a szer zõ dés tar tal maz za az esz -
köz nek a fu tam idõ le jár ta utá ni meg vá sár lá sá ra vo nat ko zó
kö te le zett sé get. Föld te rü let és épü le tek bér lé se ese tén a
be ru há zá si pro jekt be fe je zé sé nek vár ha tó idõ pont ját köve -
tõen a bér let nek nagy vál la la tok ese té ben még leg alább öt
évig, míg KKV-k ese té ben há rom évig kell foly ta tód nia.

(5) A tá mo ga tás ak kor ve he tõ igény be, ha a ked vez mé -
nye zett az el szá mol ha tó költ sé gek leg alább 25%-át sa ját
for rás ból biz to sít ja.

(6)  Nagyberuházás meg ha tá ro zá sa kor több be ru há zá si
pro jek tet egyet len be ru há zá si pro jekt nek kell te kin te ni, ha
azok egy vagy több vál la lat ál tal egy há rom éves idõ sza kon 
be lül ki vi te le zett in du ló be ru há zás gaz da sá gi lag oszt ha tat -
lan mó don kom bi nált ál ló esz kö ze i re vo nat koz nak. An nak
meg ál la pí tá sa kor, hogy az in du ló be ru há zás gaz da sá gi lag
oszt ha tat lan-e, a tech ni kai, funk ci o ná lis és stra té gi ai kap -
cso la to kat, va la mint a köz vet len föld raj zi kö zel sé get kell
figye lembe ven ni. A gaz da sá gi oszt ha tat lan sá got a tu laj -
don vi szo nyok tól füg get le nül kell ér té kel ni. Az eu ró ra való 
át szá mí tás ra a tá mo ga tás oda íté lé sé nek idõ pont ja kor ér vé -
nyes árak és ár fo lyam, il let ve azon nagy be ru há zá si pro jek -
tek ese té ben, ame lyek nek – a Korm. ren de let sze rin ti –
egye di be je len té se szük sé ges, a be je len tés idõ pont ja kor
ér vé nyes árak és ár fo lyam al kal ma zan dó.

(7) Fej lesz té si (be ru há zá si) célú ál la mi tá mo ga tás ak kor
ve he tõ igény be és tart ha tó meg, amennyi ben a ked vez mé -
nye zett a be ru há zást an nak be fe je zé sé tõl (üzem be he lye -
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zés idõ pont já tól) szá mí tott öt évig, KKV-k ese tén há rom
évig fenn tart ja és mû köd te ti (a to váb bi ak ban: fenn tar tá si
idõ szak).

(8) A (7) be kez dés ben meg fo gal ma zott kö te le zõ fenn -
tar tá si idõ szak ra vo nat ko zó kö ve tel mény nem aka dá lyoz -
za a fej lesz tés ered mé nye ként lét re jött, de a gyors tech no -
ló gi ai vál to zá sok  miatt a meg ha tá ro zott fenn tar tá si idõ -
szak alatt kor sze rût len né vált tár gyi esz kö zök és immate -
riális ja vak cse ré jét, amennyi ben a fenn tar tá si idõ szak alatt 
a gaz da sá gi te vé keny ség fenn tar tá sa az érin tett ré gi ó ban
biz to sí tott. A fej lesz tés ered mé nye ként lét re jött, de a gyors 
tech no ló gi ai vál to zá sok  miatt a meg ha tá ro zott fenn tar tá si
idõ szak alatt kor sze rût len né vált tár gyi esz kö zök és im ma -
te ri á lis ja vak cse ré jét kö ve tõ fenn tar tá si idõ szak ban a ked -
vez mé nye zett a fej lesz tés ered mé nye ként lét re jött, de a
gyors tech no ló gi ai vál to zá sok  miatt a fenn tar tá si idõ szak
alatt kor sze rût len né vált tár gyi esz kö zök és im ma te ri á lis
ja vak cse ré jé re tá mo ga tás ban nem ré sze sül het.

(9) A 4.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott
mun ka hely te rem tést szol gá ló be ru há zás ese tén a tá mo ga -
tás igény be vé te lé nek fel té te le, hogy a ked vez mé nye zett
azo kat az új mun ka he lye ket, ame lyek hez kap cso ló dó an az
el szá mol ha tó költ sé get a tá mo ga tá si in ten zi tás szá mí tá sa
so rán figye lembe vet te, a kö te le zõ fenn tar tá si idõ szak alatt 
az érin tett ré gi ó ban fenn tart ja.

(10) Mun ka hely te rem tést szol gá ló be ru há zás ese tén az
új on nan lét re ho zott mun ka kö rök ben fog lal koz ta tott mun -
ka vál la lók szá ma a ked vez mé nye zett nél köz vet le nül tel jes 
mun ka idõ ben al kal ma zott sze mé lyek szá má nak net tó
 növekménye a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ 12 hó nap
 átlagához ké pest. Az új on nan lét re ho zott mun ka kö rök szá -
má nak meg ál la pí tá sa kor a rész mun ka idõ ben és az idény -
mun ká ban fog lal koz ta tott al kal ma zot tak szá mát oly mér -
ték ben kell figye lembe ven ni, aho gyan mun ka ide jük a tel -
jes mun ka idõ höz arány lik.

(11) Amennyi ben a tá mo ga tás ki szá mí tá sa rész ben vagy 
egész ben a bér költ sé gek alap ján tör té nik, az aláb bi felté -
teleknek kell tel je sül ni ük:

a) a mun ka he lye ket köz vet le nül a tá mo ga tott be ru há -
zá si pro jekt hoz za lét re, és

b) a mun ka he lye ket a be ru há zás be fe je zé sé tõl szá mí -
tott há rom éven be lül kell lét re hoz ni, és min den munka -
helyet leg alább öt évig, vagy KKV ese tén há rom évig fenn
kell tar ta ni.

(12) Amennyi ben a be ru há zást, il let ve fej lesz tést osz tat -
lan kö zös tu laj don ban álló in gat la non kí ván ják meg va ló sí -
ta ni, a pá lyá zat be fo ga dá sá nak fel té te le a tu laj do nos tár sak
kö zött köz ok irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok -
irat ba fog lalt hasz ná la ti meg ál la po dás és az ah hoz tar to zó
hasz ná la ti meg osz tás ra vo nat ko zó váz rajz be nyúj tá sa.
A 12.  § (1) be kez dé sé nek p) pont ja sze rin ti per- és igény -
men tes ség kö ve tel mé nyé nek az osz tat lan kö zös tu laj don
azon tu laj do ni há nya da vo nat ko zá sá ban kell tel je sül nie,
amely a be ru há zás (fej lesz tés) hely szí ne.

(13) A vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás igény be vé te lé vel 
be szer zett tár gyi esz kö zök a zá ró jegy zõ könyv fel vé te lé ig
(a fenn tar tá si idõ szak vé gé ig) ki zá ró lag a tá mo ga tá si szer -
zõ dés ben és a pá lyá zat ban meg ha tá ro zott cé lok nak meg -
fele lõen hasz no sít ha tók. Az elõ irány zat ból tá mo ga tott be -
ru há zás sal lét re ho zott va gyon – amennyi ben az a tá mo ga -
tá si dön tés ked vez mé nye zett jé nek tu laj do ná ba ke rül – az
Ámr. 89.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek mel lett, a tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lalt kö te le zett sé -
gek le jár tá ig csak a Tá mo ga tó elõ ze tes jó vá ha gyá sá val
ide ge nít he tõ el vagy ad ha tó bér be. Ha az el ide ge ní tés hez
a Tá mo ga tó hoz zá já rult, a tá mo ga tá si dön tés ked vez mé -
nye zett je men te sül a tá mo ga tá si összeg vissza fi ze té sé nek
kö te le zett sé ge alól. Hoz zá já ru lás hi á nyá ban a tá mo ga tá si
dön tés ked vez mé nye zett je kö te les a tár gyi esz köz ér té ké re
esõ tá mo ga tást a fo lyó sí tás(ok) idõ pont já tól a tá mo ga tás
össze gé nek tény le ges vissza fi ze té se ide jé ig fel szá mí tott
ka mat tal nö vel ve az el ide ge ní tés idõ pont já ban ér vé nyes
jegy ban ki alap ka mat két sze re sé vel nö velt összeg ben
vissza fi zet ni.

(14) A 4.  § o)–p) pont jai alap ján nyúj tott tá mo ga tá sok
az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. és 88. cik -
ké nek a kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott tá mo ga tá -
sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló az 1976/2006/EK bizott -
sági ren de let tel mó do sí tott 2001. ja nu ár 12-i 70/2001/EK
bi zott sá gi ren de let ha tá lya alá tar to zó ta nács adás hoz kap -
cso ló dó tá mo ga tás nak mi nõ sül nek. E tá mo ga tá si prog ram
ke re té ben kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ta nács -
adás hoz kap cso ló dó tá mo ga tást ki zá ró lag a 70/2001/EK
bi zott sá gi ren de let sza bá lyai alap ján az el szá mol ha tó költ -
sé gek 50%-áig le het oda ítél ni.

(15) A tá mo ga tás ak kor ve he tõ igény be, ha a ked vez mé -
nye zett a tá mo ga tás ban ré sze sít he tõ im ma te ri á lis ja va kat
a kö te le zõ üze mel te té si idõ szak alatt az érin tett ré gi ó ban
hasz nál ja fel. Nagy vál la la tok ese té ben az im ma te ri á lis
 javak ará nya nem ha lad hat ja meg az el szá mol ha tó költ -
ségek 50%-át.

(16) Az im ma te ri á lis ja vak kal kap cso lat ban fel me rült
költ sé gek el szá mol ha tó költ ség ként csak ab ban az eset ben
szá mol ha tó ak el, ha tel je sí tik az aláb bi fel té te le ket:

a) ki zá ró lag a re gi o ná lis tá mo ga tás ban ré sze sü lõ lé te -
sít mény ben hasz nál ha tó ak fel,

b) le ír ha tó esz kö zök nek kell õket te kin te ni,
c) pi a ci fel té te lek mel lett, har ma dik fél tõl kell õket

meg vá sá rol ni,
d) a vál la lat esz kö zei közé kell so rol ni õket, és leg alább 

öt évig, vagy KKV-k ese tén há rom évig a re gi o ná lis tá mo -
ga tás ban ré sze sü lõ lé te sít mény ben kell ma rad ni uk.

12.  §

(1) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás
a) azon szer ve zet ré szé re, amellyel szem ben az Eu ró pai 

Bi zott ság nak va la mely tá mo ga tás vissza fi ze té sé re köte -
lezõ ha tá ro za ta van ér vény ben;
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b) a 2007–2013 kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó nem ze ti
re gi o ná lis tá mo ga tás ról  szóló 2006/C 54/08 szá mú irány -
mu ta tás (a továb biak ban: irány mu ta tás) I. szá mú mellék -
letében meg ha tá ro zott acél ipa ri te vé keny ség hez, ki vé ve,
ha a ked vez mé nye zett KKV és a Bi zott ság 70/2001/EK
ren de le té ben vagy en nek he lyé be lépõ jog sza bály ban fog -
lal tak sze rint ré sze sül ál la mi tá mo ga tás ban;

c) a ha jó gyár tás hoz nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ról
 szóló 2003/C 317/06 szá mú ke ret sza bály (HL C 317,
2003.12.30., 11–14. o.) 3.1 pont (11) be kez dé sé ben meg -
határozott te vé keny ség hez;

d)  szén bá nyá sza tá hoz;
e) az irány mu ta tás II. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro -

zott szin te ti kus szál-ipa ri te vé keny ség hez;
f) a ha lá sza ti és ak va kul tú ra-ter mé kek pi a cá nak kö -

zös szer ve zé sé rõl  szóló 104/2000/EK ta ná csi ren de let
(HL L 17., 2000.1.21., 22–52. o.) sze rin ti ha lá sza ti és
 akvakultúra te vé keny sé get szol gá ló be ru há zá sok hoz,
 továbbá ha lá sza ti ter mé kek fel dol go zá sát és for gal ma zá sát 
szol gá ló be ru há zás hoz;

g) a szál lí tá si ága zat ban gör dü lõ esz köz vá sár lá sá hoz;
h) a me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá hoz;
i) csõd-, fel szá mo lá si el já rás vagy vég el szá mo lás alatt

álló szer ve zet nek;
j)  az aláb bi fel té te lek va la me lyi ké nek meg fe le lõ ne héz

hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok nak
ja) az a tár sa ság, amely nek a sa ját tõ ké je a pá lyá zat be -

nyúj tá sa kor ren del ke zés re álló utol só be szá mo ló ada tai
sze rint, vesz te ség foly tán nem éri el a jegy zett tõke fe lét,

jb) kor lá tolt fe le lõs sé gi ala pon mû kö dõ tár sa ság ese tén
törzs tõ ké jé nek több mint a fele nincs meg, és an nak több
mint egy ne gye de az elõ zõ 12 hó nap so rán ve szett el,

jc) olyan tár sa ság ese tén, ahol leg alább egyes ta gok
kor lát lan fe le lõs ség gel bír nak a tár sa ság tar to zá sa te kin te -
té ben, a tár sa ság köny ve i ben ki mu ta tott tõ ké nek több mint
a fele nincs meg, és an nak több mint egy ne gye de az elõ zõ
12 hó nap so rán ve szett el,

jd) ha meg fe lel a kol lek tív fi ze tés kép te len sé gi el já rás
kü lön jog sza bály ban fog lalt kri té ri u ma i nak,

je) ha fi ze tés kép te len né vált, vagy kü lön jog sza bály
sze rin ti kol lek tív fi ze tés kép te len sé gi el já rást in dí tot tak
 ellene;

k) azon sze mély vagy szer ve zet ré szé re, aki vagy amely 
a tá mo ga tás irán ti pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom
nap tá ri éven be lül az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl, az
Eu ró pai Unió elõ csat la ko zá si esz kö ze i bõl, vagy a struk -
turális ala pok ból jut ta tott va la mely tá mo ga tás sal össze -
füg gés ben a tá mo ga tá si szer zõ dés ben vál lalt kötelezett -
ségét nem tel je sí tet te, ki vé ve a vis ma i or ese tét;

l) azon sze mély vagy szer ve zet ré szé re, aki nek vagy
amely nek le járt ese dé kes sé gû adó tar to zá sa vagy adók
mód já ra be hajt ha tó egyéb köz tar to zá sa van, ki vé ve, ha az
adó ha tó ság szá má ra fi ze té si ha lasz tást vagy rész let fi ze tést
en ge dé lye zett;

m) azon szer ve zet ré szé re, ame lyet a tá mo ga tás irán ti
pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ két nap tá ri éven be lül az

 államigazgatási szerv ha tá ro za tá val vagy an nak bí ró sá gi
fe lül vizs gá la ta ese tén a bí ró ság mun ka vál la lók be je len tés
nél kü li vagy mun ka vál la lá si en ge dély nél kü li foglalkoz -
tatása  miatt jog erõ sen bír ság meg fi ze té sé re kö te le zett;

n) azon sze mély vagy szer ve zet ré szé re, aki vagy amely 
a tá mo ga tott pro jekt ke re té ben vég zett te vé keny ség foly -
tatásához szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lyek kel nem ren del -
ke zik;

o) an nak a gaz dál ko dó szer ve zet nek a ré szé re, amely -
nek a szám vi te li jog sza bá lyok sze rint szá mí tott sa ját tõ ké -
je a törzs tõ ke (alap tõ ke) jog sza bály ban elõ írt leg ki sebb
mér té ke alá csök kent;

p) an nak a sze mély nek vagy szer ve zet nek a ré szé re, aki 
a be ru há zást, il let ve a fej lesz tést olyan in gat la non kí ván ja
meg va ló sí ta ni, amely a pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já -
ban nem per- és igény men tes, ki vé ve, ha a pá lyá zó vagy
ipar i park ban mû kö dõ pá lyá zó ese tén az ipar i park az
igény jo go sult ja, va la mint bé relt in gat lan ese té ben a bér le -
ti szer zõ dés ki zá ró la gos jog gal nem biz to sít ja a tá mo ga tás -
sal meg va ló su ló lé te sít mény üze mel te té sé nek le he tõ sé gét
leg alább a kü lön ren de let ben elõ írt üze mel te té si kö te le -
zett ség ide jé re;

q) azon szer ve ze tek ré szé re, ame lyek nem fe lel nek meg 
a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok – az Áht. 15.  §-ában
meg ha tá ro zott – ál ta lá nos és kü lö nös fel té te le i nek, il le tõ -
leg ezen fel té te lek fenn ál lá sát nem, vagy nem a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott mó don iga zol ják;

r) azon pro jek tek hez, ame lyek ese té ben a prog ram
 Interneten tör té nõ, a 8.  § (4) be kez dé se sze rin ti, közzété -
tele elõtt me rül tek fel költ sé gek.

(2) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás to váb bá az aláb bi költ -
ségekre:

a) a szint en tar tást szol gá ló tár gyi esz kö zök be ke rü lé si
ér té ke, il let ve vé te lá ra lé te sít mény fel vá sár lá sa kor;

b) a ko ráb ban már hasz ná lat ba vett olyan tár gyi esz köz
be ke rü lé si ér té ke, amely nek alap ján a ked vez mé nye zett,
más gaz da sá gi tár sa ság vagy egyé ni vál lal ko zó ál la mi
 támogatást vett igény be;

c) olyan tár gyi esz köz be ke rü lé si ér té ke, ame lyet a ked -
vez mé nye zett csõd el já rás vagy fel szá mo lás alatt álló tár sa -
ság tól szer zett be;

d) szál lí tá si ága zat ban a szál lí tó be ren de zé sek (gör dü lõ 
esz kö zök) be ke rü lé si ér té ke;

e) a 8. (3) be kez dé sé ben fog lal ta kat ki vé ve a tá mo ga tá -
si prog ra mot ke ze lõ szer ve zet ál tal a 8.  § (2) be kez dé se
alap ján ki adott írá sos meg erõ sí tést tar tal ma zó ok irat kel te
elõtt fel me rült költ ség, rá for dí tás;

f) sze mély gép ko csi be ke rü lé si ér té ke;
g) a 10.  § (1) be kez dés ab) al pont sze rin ti im ma te ri á lis

ja vak be ke rü lé si ér té ke, ha azt a ked vez mé nye zett nem
 kizárólag a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ lé te sít mény ben hasz -
nál ja;

h) nagy vál lal ko zás nál a ko ráb ban már bár ki ál tal hasz -
ná lat ba vett esz köz be ke rü lé si ér té ke, ki vé ve lé te sít mény
fel vá sár lá sa kor be szer zett tár gyi esz köz vé tel árát, va la -
mint a föld te rü let, te lek be ke rü lé si ér té két.
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13.  §

(1) A tá mo ga tott pro jek tek meg kez dé se idõ pont já nak az 
aláb bi idõ pon tok mi nõ sül nek:

a) épí té si te vé keny sé get tar tal ma zó pro jekt ese tén:
aa) az épí té si nap ló ba tör tént elsõ be jegy zés idõ pont ja

(épí té si nap ló val iga zol va),
ab) olyan épí té si jel le gû mun kák ese té ben, ahol épí té si

nap ló ve ze té se nem kö te le zõ, ott a ki vi te le zõi szer zõ dés
alap ján a ki vi te le zõ nyi lat ko za ta a mun ká la tok meg kez dé -
sé re vo nat ko zó an;

b) gép, be ren de zés, anyag, ter mék be szer zé sét tar tal -
ma zó pro jekt ese tén az elsõ be szer zen dõ gép, be ren de zés,
anyag, ter mék stb. meg ren de lé se;

c) egyéb te vé keny ség hez kap cso ló dó pro jekt ese tén
amennyi ben a szer zõ dés kö tést meg elõ zõ en meg ren de lés re 
ke rül sor, en nek idõ pont ja, elõ ze tes meg ren de lés hi á nyá -
ban pe dig a meg va ló sí tás ra meg kö tött elsõ szer zõ dés lét re -
jöt té nek nap ja;

d) amennyi ben a pá lyá zat ban is mer te tett pro jek tet több
cél te rü let re (épí tés, gép be szer zés, egyéb) ki ter je dõ en
 valósítják meg, a pro jekt meg kez dé sé nek idõ pont ja az
egyes cél te rü le tek nek meg fe le lõ te vé keny sé gek kez dé si
idõ pont jai kö zül a leg ko ráb bi idõ pont.

(2) Az elõ ze tes meg va ló sít ha tó sá gi ta nul má nyok meg -
ren de lé se, el ké szí té se nem mi nõ sül a fej lesz tés, be ru há zás
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott meg kez dé sé nek.

A képzési támogatásokra vonatkozó szabályok

14.  §

(1) Kép zé si tá mo ga tást ál ta lá nos és spe ci á lis kép zés hez
le het nyúj ta ni.

(2) E ren de let alap ján kép zé si tá mo ga tás a ked vez mé -
nye zet tel mun ka vi szony ban álló mun ka vál la lók kép zé sé -
hez ki zá ró lag az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a kép -
zé si tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló 68/2001/EK 
bi zott sá gi ren de let sza bá lya i val össz hang ban nyújt ha tó.

(3) El szá mol ha tó költ sé gek:
a) az ok ta tók költ sé gei,
b) az ok ta tók és kép zés ben részt ve võk uta zá si költ -

ségei,
c) egyéb fo lyó költ sé gek, kü lö nö sen a kép zés so rán fel -

hasz nált tan anyag, egyéb ok ta tá si se géd esz kö zök be szer -
zé se, a kép zés hely szí né nek bér lé se,

d) az esz kö zök és be ren de zé sek amor ti zá ci ó ja, olyan
mér ték ben, amennyi re azo kat a kép zé si pro jekt cél ja i ra
hasz nál ják,

e) a kép zé si pro jekt tel kap cso la tos ta nács adói szol gál -
ta tá sok költ sé gei,

f) a kép zés ben részt ve võk kép zé si idõ alatt fel me rült
Sztv. 79.  §-a sze rin ti sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sai az
a)–e) pont ban fel so rolt egyéb el szá mol ha tó költ sé gek

össze gé vel egye zõ össze gig. Az ezen pont sze rin ti költ sé -
gek te kin te té ben csak a kép zés ben tény le ge sen el töl tött
idõ ve he tõ szá mí tás ba.

(4) Az el szá mol ha tó költ sé ge ket fel me rü lé sét meg fe le lõ 
do ku men tu mok kal kell alá tá masz ta ni, át te kint he tõ en és
té te le sen rész le tez ve.

(5) Az egyes, azo nos el szá mol ha tó költ sé gek kel ren del -
ke zõ pro jek tek hez nyújt ha tó, bár mely ál lam ház tar tá si for -
rás ból szár ma zó összes tá mo ga tás – be le ért ve a pro jekt hez
nyúj tott cse kély össze gû tá mo ga tá so kat is – in ten zi tá sa
nem ha lad hat ja meg a (6)–(8) be kez dés ben meg ha tá ro zott
mér té ke ket.

(6) A ma xi má lis tá mo ga tá si in ten zi tás
a) ál ta lá nos kép zés hez:
aa) KKV-k ese té ben 70%,
ab) nagy vál lal ko zá sok ese té ben 50%;
b) spe ci á lis kép zés:
ba) KKV-k ese té ben 35%,
bb) nagy vál lal ko zá sok ese té ben 25%.

(7) A (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott ma xi má lis tá mo -
ga tá si in ten zi tá sok 10 szá za lék pont tal nö vel ni le het a hát -
rá nyos hely ze tû mun ka vál la lók nak nyúj tott kép zés ese tén.

(8) A (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott ma xi má lis tá mo -
ga tá si in ten zi tást 10 szá za lék pont tal nö vel ni le het a Pest
me gyén és Bu da pes ten kí vül mû kö dõ ked vez mé nye zet tek
ese té ben, és 5 szá za lék pont tal le het nö vel ni a Pest me gyé -
ben és Bu da pes ten mû kö dõ ked vez mé nye zet tek ese té ben.

A csekély összegû (de minimis) támogatásokra
vonatkozó szabályok

15.  §

(1) Cse kély össze gû tá mo ga tást ki zá ró lag az EK Szer -
zõ dés 87. és 88. cik ké nek a cse kély össze gû támogatá -
sokra való al kal ma zá sá ról  szóló 2006. de cem ber 15-i
1998/2006/EK  bizottsági ren de let (a to váb bi ak ban:
1998/2006/EK bizott sági ren de let) elõ írásaival össz hang -
ban le het nyúj ta ni.

(2) Cse kély össze gû tá mo ga tás ese tén bár mely há rom
pénz ügyi év idõ sza ká ban bár mely ked vez mé nye zett ré szé -
re oda ítélt cse kély össze gû tá mo ga tás össze ge nem ha lad -
hat ja meg a 200 000 eu ró nak, a köz úti szál lí tá si ága zat ese -
té ben a 100 000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint össze get.

(3) A cse kély össze gû tá mo ga tás oda íté lé sé nek fel té te -
le, hogy a ked vez mé nye zett nyi lat ko zik az elõ zõ há rom
pénz ügyi év ben ál ta la igény be vett cse kély össze gû tá mo -
ga tá sok tá mo ga tás tar tal má ról.

(4) A több rész let ben fi ze ten dõ tá mo ga tást az oda íté lé se 
idõ pont já ban ér vé nyes ér ték re kell disz kon tál ni.
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(5) Az 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let alap ján a cse -
kély össze gû tá mo ga tás nyújt ha tó va la mennyi ága zat vál -
lal ko zá sai szá má ra az aláb bi ki vé te lek kel:

a) ha lá sza ti és ak va kul tú ra ága zat vál lal ko zá sai ré szé re;
b) az EK Szer zõ dés I. mel lék le té ben fel so rolt me zõ gaz -

da sá gi ter mé kek el sõd le ges ter me lé sé hez kap cso ló dó
 tevékenységet vég zõ vál lal ko zá sok ré szé re;

c) az EK Szer zõ dés I. mel lék le té ben fel so rolt me zõ gaz -
da sá gi ter mé kek fel dol go zá sá val vagy mar ke ting jé vel
kap cso la tos te vé keny sé get vég zõ vál lal ko zá sok ré szé re,
amennyi ben:

ca) a tá mo ga tás össze ge a pi a con be szer zett vagy for -
gal ma zott ilyen ter mé kek ára vagy mennyi sé ge alap ján
 kerül rög zí tés re,

cb) vagy az el sõd le ges ter me lõk nek való tel jes vagy
rész le ges to váb bí tás tól függ;

d) a szén ipar vál lal ko zá sai ré szé re;
e) szál lí tó esz köz meg vá sár lá sá ra a köz úti szál lí tá si

ága zat ban te vé keny ke dõ vál lal ko zá sok ese té ben;
f) ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok ré szé re.

(6) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl nem
nyújt ha tó cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás ként

a) az ex port tal kap cso la tos te vé keny sé gek tá mo ga tá sa,
ne ve ze te sen az ex por tált mennyi ség gel, az ér té ke sí té si há -
ló zat ki ala kí tá sá val és mû köd te té sé vel, il let ve az ex port te -
vé keny ség gel össze füg gés ben fel me rü lõ egyéb fo lyó ki -
adá sok kal köz vet le nül kap cso la tos tá mo ga tá sok, va la mint

b) az im port áruk he lyett ha zai áru hasz ná la tá tól füg gõ
tá mo ga tá sok.

(7) Min den egyes új cse kély össze gû tá mo ga tás oda íté -
lé se kor az adott pénz ügyi év ben, va la mint az elõ zõ két
pénz ügyi év alatt oda ítélt cse kély össze gû tá mo ga tás tel jes
össze gét kell figye lembe ven ni.

(8) A cse kély össze gû tá mo ga tás ugyan azon el szá mol -
ha tó költ sé gek vo nat ko zá sá ban nem hal moz ha tó ál la mi tá -
mo ga tás sal, amennyi ben az így hal mo zott összeg meg ha -
lad ná a tá mo ga tá si in ten zi tás cso port men tes sé gi ren de le -
tek ben vagy az Eu ró pai Bi zott ság nak a 2007–2013 kö zöt ti
idõ szak ra vo nat ko zó re gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl  szóló
jó vá ha gyó ha tá ro za tá ban meg ha tá ro zott mér té két.

(9) A tá mo ga tást nyúj tó kö te les írás ban tá jé koz tat ni a
ked vez mé nye zet tet ar ról, hogy cse kély össze gû tá mo ga -
tás ban ré sze sül. A tá jé koz ta tás nak ki fe je zet ten utal nia kell
az 1998/2006/EK ren de let re hi vat koz va an nak pon tos
 címére és az Eu ró pai Kö zös ség Hi va ta los Lap já ban való
ki hir de té sé re – va la mint meg kell ha tá roz nia a tá mo ga tás
pon tos össze gét tá mo ga tás tar ta lom ban ki fe jez ve.

Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok

16.  §

A ked vez mé nye zett kö te les a tá mo ga tás sal kap cso la tos
ok ira to kat és do ku men tu mo kat a tá mo ga tá si dön tés nap já -
tól szá mí tott tíz évig meg õriz ni.

Átmeneti és záró rendelkezések

17.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let alap ján tá mo ga tá si dön tést cse kély össze gû
és re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tá sok te kin te té ben 2013. de -
cem ber 31-ig le het hoz ni.

(3) E ren de let alap ján tá mo ga tá si dön tést kép zé si és
 tanácsadási tá mo ga tás te kin te té ben 2008. jú ni us 30-ig
 lehet hoz ni.

(4) Ez a ren de let a kö vet ke zõ Kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zést ál la pít meg:

– az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. és
88. cik ke i ben fog lal tak nak a cse kély össze gû (de mi ni mis)
tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló 1998/2006/EK
bi zott sá gi ren de let;

– a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a nem ze ti re gi o ná lis
be ru há zá si tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló
1628/2006/EK szá mú 2006. ok tó ber 24-i bi zott sá gi ren -
delet;

– az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. és
88. cik ké nek a kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott
 támogatásokra való al kal ma zá sá ról  szóló az 1976/2006/EK
bi zott sá gi ren de let tel mó do sí tott 2001. ja nu ár 12-i
70/2001/EK bi zott sá gi ren de let;

– az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a kép zé si tá mo -
ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló 68/2001/EK bizott -
sági ren de let.

Dr. Szil vá sy György s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter
32/2007. (III. 19.) GKM

rendelete

a haditechnikai termékek jelölésérõl,
valamint a haditechnikai termékek
és szolgáltatások nyilvántartásáról

A ha di tech ni kai ter mé kek gyár tá sá nak és a haditech -
nikai szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló
2005. évi CIX. tör vény (a továb biak ban: Httv.) 10.  §-ának
(2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ér de -
kelt mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá si köre ki ter jed a Httv. mel lék le té -
nek I–XXIII. és XXV–XXVI. fe je ze te i be tar to zó ha di tech -
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ni kai ter mé kek re (a továb biak ban: ter mék), ki vé ve – a
kész let bõl, tá ro lás ból, rak tá ro zás ból tör té nõ ki vo ná sig –
a Ma gyar Hon véd ség, a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok,
 valamint a rend vé del mi és ren dé sze ti szer vek kész le té ben,
tá ro lá sá ban, rak tá ro zá sá ban a ren de let ha tály ba lé pé se kor
már meg lé võ ter mé ke ket.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) azo no sí tó jel: a ter mék egy ér tel mû azo no sí tá sá ra

 alkalmas al fa nu me ri kus adat, amely la tin be tûk és arab
szá mok (ka rak te rek) vagy ka rak te rek és szim bó lu mok
kom bi ná ci ó ját tar tal maz za;

b) be ér ke zés: a ha di tech ni kai esz kö zök és szolgálta -
tások ki vi te lé nek, be ho za ta lá nak, transz fer jé nek és tran zit -
já nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: Htkr.) 1.  §-a 11. pont já nak b) al -
pont já ban fog lalt ke res ke del mi ügy let;

c) be ho za tal: a Htkr. 1.  §-a 1. pont já nak a)–b) alpont -
jában fog lalt ke res ke del mi ügy let;

d) ex por tá ló or szág: a be ér ke zett vagy be ho zott ter mék 
szár ma zá si he lye;

e) ex por tõr: a ter mék be ér kez te té sé vel vagy be ho za ta -
lá val fog lal ko zó cég;

f) gyár tá si szám: egye di azo no sí tó jel, amely nek kép -
zé sé re be tû- és szám je le ket le het fel hasz nál ni;

g) je lö lés: a ter mék azo no sí tó jel lel (je lek kel) tör té nõ
el lá tá sa, ame lyet a ter mék gyár tá sa kor a ter mé ken, kész -
letezésekor a cso ma go lá son kell el he lyez ni;

h) im por tá ló or szág: a ki szál lí tott vagy ki vitt ter mé ket
fo ga dó or szág;

i) im por tõr: a ter mék ki szál lí tá sá val vagy ki vi te lé vel
fog lal ko zó cég;

j) ki szál lí tás: a Htkr. 1.  §-a 11. pont já nak a) alpont -
jában fog lalt ke res ke del mi ügy let;

k) ki vi tel: a Kö zös sé gi Vám kó dex lét re ho zá sá ról  szóló, 
1992. ok tó ber 12-i 2913/92/EGK ta ná csi ren de let
161. cik ke sze rin ti ügy let;

l) kül ke res ke dõ: a ha di tech ni kai ter mék ex por tõ re és
im por tõ re;

m) so ro zat szám: azo nos so ro za tú al ko tó ele mek bõl, egy 
tech no ló gi ai fo lya mat ban gyár tott ter mék azo no sí tó ja;

n) tran zit or szág: a ter mék szál lí tá sa so rán a Htkr.
1.  §-ának 13. pont ja sze rin ti tran zit ban érin tett or szág.

3.  §

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ter mék je lö lés nél -
kül nem gyárt ha tó, nem kész le tez he tõ, rak tá ron nem tart -
ha tó.

(2) Be ér ke zett vagy be ho zott ter mék ese tén a je lö lé si
kö te le zett ség az im por tõrt, ki vi tel vagy ki szál lí tás ese tén
a gyár tót ter he li. En nek ke re té ben az im por tõr és a gyár tó

el len õr zi a ter mé ken a je lö lés meg tör tén tét, en nek hi á nyá -
ban gon dos ko dik az azo no sí tó jel pót lá sá ról.

(3) A Ma gyar Hon véd ség, a nem zet biz ton sá gi szol gá la -
tok, va la mint a rend vé del mi és ren dé sze ti szer vek kész -
leteibõl ki vont, vé del mi cél ra fe les le ges nek mi nõ sí tett ter -
mék

a) ki vi te le vagy ki szál lí tá sa ese tén a je lö lés meg tör tén -
té nek el len õr zé se, eset le ges hi ány ese tén az azo no sí tó jel
pót lá sa az ex por tõrt,

b) bel föl di, ren del te tés sze rû to váb bi fel hasz ná lás ra
 kerülõ ér té ke sí té se ese tén a je lö lés meg tör tén té nek el len -
õr zé se, eset le ges hi ány ese tén az azo no sí tó jel pót lá sa a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ér té ke sí tõt,

c) bel föl di, nem ka to nai cé lok ra tör té nõ át ala kí tás ra,
ha tás ta la ní tás ra, meg sem mi sí tés re való ér té ke sí té se ese tén 
a je lö lés meg tör tén té nek el len õr zé se, eset le ges hi ány ese -
tén az azo no sí tó jel pót lá sa az ér té ke sí tõt

ter he li.

4.  §

(1) A gyár tó a ter mék je lö lé sé rõl a ter mék gyár tá si
 dokumentációjában (pél dá ul: gyár tá si elõ írás, tech no ló -
gia, terv rajz), vagy a ha tás kör rel ren del ke zõ ál tal jó vá ha -
gyott uta sí tás ban (pél dá ul: tech no ló gi ai uta sí tás) fog lal tak
sze rint gon dos ko dik. A gyár tá si do ku men tá ció, vagy az
uta sí tás tar tal maz za az adott ter mék azo no sí tá sá nak rész le -
tes le írá sát és az azo no sí tó je le ket, va la mint ren del ke zik
a je lö lés el he lye zé sé rõl és a ki vi te le zés mód já ról.

(2) Az egye di leg ter ve zett és le gyár tott ter mék ese tén
a gyár tót az (1) be kez dés sze rin ti, a ter mék je lö lé sé re uta ló
do ku men tá lá si kö te le zett ség nem ter he li.

5.  §

(1) Az azo no sí tó jel meg je len het
a) köz vet le nül a ter mé ken (pél dá ul: be ütés, fes tés, gra -

ví ro zás, rá sü tés, saj to lás);

b) a ter mék re sze relt adat hor do zón (pél dá ul: cím ke,
táb la);

c) kész le te zés ese tén a ter mék cso ma go lá sán (pél dá ul:
fes tés, rá sü tés).

(2) Az azo no sí tó je let tar tós ki vi tel ben, úgy kell el he -
lyez ni, hogy az tech ni kai se géd esz köz nél kül ész lel he tõ,
könnyen fel is mer he tõ, ol vas ha tó le gyen, és azt csak ron -
cso lá sos el já rás sal le hes sen el tá vo lí ta ni.

(3) Je lö lés kor csak olyan mód szer al kal maz ha tó, amely
a ter mék ren del te tés sze rû hasz ná la ta so rán biz to sít ja az
azo no sí tó jel ép sé gét, egye di azo no sí tás ra al kal mas sá gát.
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6.  §

(1) Az egyes ter mék faj ták je lö lé sé nek mi ni má lis kö ve -
tel mé nye it az 1. mel lék let tar tal maz za, a fel so rol tak mel lett 
a gyár tó meg ad hat egyéb ada to kat is.

(2) A ter mé ken, a ter mék re sze relt adat hor do zón vagy
a cso ma go lá son, va la mint a ter mé ket kí sé rõ ok má nyon fel
kell tün tet ni

a) a gyár tó ne vét (le het rö vid már ka név vagy már ka jel is);
b) a ter mék meg ne ve zé sét (tí pus je lét);
c) a gyár tá si szá mot;
d) a gyár tás évét;
e) a ter mék mû sza ki meg bíz ha tó sá gá nak jel zé sét (át vé -

te lét).

7.  §

(1) A gyár tó az ál ta la gyár tott ter mék rõl, az im por tõr
a be ér ke zett vagy be ho zott ter mék rõl a Httv. mellékle -
tének I–XXIII. és XXV–XXVI. fe je ze te sze rin ti ter mék
faj ták nak meg fele lõen cso por to sít va nyil ván tar tást ve zet.
A nyil ván tar tás hoz a 2. és 3. mel lék let ben meg ha tá ro zott
nyom tat ványt kell hasz nál ni.

(2) A ha di tech ni kai szol gál ta tást nyúj tó nak a ter mék
 hatástalanítására, meg sem mi sí té sé re irá nyu ló te vé keny sé -
gé rõl az (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tást kell ve zet nie.

(3) A ki szál lí tott vagy ki vitt ter mék ese tén a nem zet kö zi 
ügy le tek re vo nat ko zó nyil ván tar tá si kö te le zett ség az
 exportõrt ter he li.

(4) A nyil ván tar tás ra kö te le zett gon dos ko dik a nyil ván -
tar tó lap éven kén ti nyi tá sá ról-zá rá sá ról, va la mint an nak
a hasz ná lat ba vé te lét meg elõ zõ en a Ma gyar Ke res ke del mi
En ge dé lye zé si Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal) ál tal tör -
té nõ hi te le sí té sé rõl.

8.  §

(1) A nyil ván tar tás nak min den eset ben tar tal maz nia kell 
a ter mék je lö lé si ada ta it, tí pus je lét, mû sza ki ál la po tát,
 darabszámát, to váb bá a vég fel hasz ná ló ra vo nat ko zó in for -
má ci ó kat.

(2) A Httv. I–IV. fe je ze te sze rin ti ter mé kek ese tén az
(1) be kez dés ben fog lal tak mel lett fel kell tün tet ni a nem -
zet kö zi ügy le tek kel kap cso la tos aláb bi in for má ci ó kat:

a) a meg fe le lõ en ge dé lyek és hoz zá já ru lá sok ki adá sá -
nak és le jár tá nak idõ pont ját;

b) az ex por tá ló or szág, az im por tá ló or szág és adott
eset ben a tran zit or szág meg ne ve zé sét.

(3) A gyár tás ra, va la mint a be ér ke zett vagy be ho zott,
 továbbá a ki szál lí tott vagy ki vitt ter mék re vo nat ko zó nyil -
ván tar tást a gyár tó nak, il let ve a kül ke res ke dõ nek

a) a Httv. I–IV. fe je ze te sze rin ti ter mé kek ese tén leg -
alább 30 évig,

b) egyéb ter mé kek ese tén leg alább 10 évig

kell meg õriz nie.

9.  §

A nyil ván tar tás ra kö te le zett

a) jog utód lás sal való meg szû né se ese tén a jog utód
 köteles a 8.  § (3) be kez dés sze rin ti idõ pon tig a nyil ván tar -
tást õriz ni füg get le nül at tól, hogy a jog elõd ko ráb bi te vé -
keny sé gét foly tat ja-e;

b) jog utód nél kü li meg szû né se kor a nyil ván tar tást
 köteles a Hi va tal nak le ad ni.

10.  §

(1) A nyil ván tar tás ra kö te le zett a nyil ván tar tott ter mé -
kek rõl a Hi va tal szá má ra éven te egy al ka lom mal, a tárgy -
évet kö ve tõ év feb ru ár 28. nap já ig éves össze sí tett ada tot
szol gál tat.

(2) Az adat szol gál ta tás ki ter jed a ter mék

a) Httv. mel lék let ének I–XXIII. és XXV–XXVI. fe je -
ze té be tör té nõ be so ro lá sá ra,

b) meg ne ve zé sé re (tí pus jel meg adá sa),

c) gyár tá sá nak évé re és a le gyár tott da rab szám ra,

d) ve võ jé nek/vég fel hasz ná ló já nak ne vé re.

11.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 90. na pon lép
 hatályba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé se elõtt

a) le gyár tott, a ren de let ha tály ba lé pé se kor a gyár tó rak -
tár kész le tét ké pe zõ ter mé ket a gyár tó nak utó lag kell je lö -
lés sel el lát nia és gon dos ko dik a nyil ván tar tás ról;

b) be ér ke zett vagy be ho zott, a ren de let hatálybalépé -
sekor még nem ér té ke sí tett ter mék ese tén is al kal maz ni
kell a ren de let ben fog lalt ren del ke zé se ket.

(3) E ren de let ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és
sza bá lyok, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta -
tá sa i ra vo nat ko zó sza bá lyok te rén in for má ció szol gál ta tá si
el já rás meg ál la pí tá sá ról  szóló, – a 98/48/EK eu ró pai par -
lamenti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1998. jú -
nius 22-i 98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
8–10. cik ké ben elõ írt egyez te té se meg tör tént.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. melléklet
a 32/2007. (III. 19.) GKM rendelethez

Haditechnikai termékek jelölése1

I. Fejezet

Sima csö vû fegy ve rek 20 mm-nél ki sebb ka li ber rel, más 
ké zi fegy ve rek és au to ma ta fegy ve rek 12,7 mm (0,50 hü -
velyk/inch) vagy ki sebb ka li ber rel, és tar to zé kok, és a ki fe -
je zet ten azok hoz ter ve zett rész egy sé gek (ML 1)2

Min den egyes lö vész fegy vert (lõ fegy vert) gyár tá sa kor
egye di azo no sí tó je lö lés sel kell el lát ni. A je lö lés nek tar tal -
maz nia kell a gyár tó ne vét, Ma gyar or szág, mint az elõ ál lí -
tás he lye sze rin ti or szág an gol ne vét (Made in Hun ga ry),
a fegy ver tí pus (mo dell) meg ne ve zé sét (tí pus je lét) és ka li -
ber je lét, a gyár tá si évet és a gyár tá si szá mot. Je löl ni kell
a fegy ver mû sza ki meg bíz ha tó sá gát (át vé te lét) is. Az
egye di je lö lést a fegy ver olyan lé nye gi ré szén kell al kal -
maz ni, mely rész ron cso lá sa a fegy vert tar tó san mû kö dés -
kép te len né vagy új bó li be üze me lés re kép te len né ten né.
A gyá ri ki egé szí tõ fel sze re lés (pél dá ul: irány zék) rög zí té -
sé re szol gá ló sí nek alá le he tõ leg ne ke rül jön azo no sí tó jel.

A fegy ver fõ da rab ja in (pél dá ul: tok szer ke zet, zár, csõ)
le he tõ ség sze rint rész le ges szét sze re lés nél kül is jól lát ha tó 
he lyen, könnyen fel is mer he tõ gyár tá si szá mot kell el he -
lyez ni.

Be ér ke zett vagy be ho zott, je lö lés nél kü li fegy ver ese tén 
mi ni má lis adat ként a gyár tó ne vét, a gyár tó or szág ne vét,
a gyár tá si szá mot és a ke res ke del mi ügy let évét kell meg -
ad ni. To váb bá cél sze rû fel tün tet ni a fegy ver tí pus je lét és
a ka li ber je let.

I.1. Rö vid lõ fegy ve rek
Pisz to lyon, re vol ve ren a gyár tá si szá mot a szá non, for -

gó do bon, to kon, csö vön le he tõ leg a fegy ver jobb ol da lán,
a fel irat jel le gû azo no sí tó je lek a szán bal ol da lán kell el he -
lyez ni.

I.2. Gép pisz toly, gép ka ra bély
A fegy ve ren a gyár tá si szá mot a zá ron, zár ke re ten, tok -

fe dé len, ki sze rel he tõ csõ ese tén a csö vön, a fel irat jel le gû
azo no sí tó je lek a tok bal ol da lán kell el he lyez ni.

I.3. Pus ka
A fegy ve ren a gyár tá si szá mot a csö vön, a fel irat jel le gû

azo no sí tó je le ket a tok bal ol da lán kell el he lyez ni.

I.4. Mes ter lö vész pus ka
A fegy ver tok ré szén kell fel tün tet ni a fel irat jel le gû azo -

no sí tó je le ket, va la mint a gyár tá si szá mot, a töb bi fõ da ra -
bon a gyár tá si szá mot, a csö vön a csõ szá mot. A nem fõ da -
rab nak te kint he tõ ki egé szí tõ al kat ré sze ken a gyár tá si szám 
utol só két-há rom szám je gyét kell fel tün tet ni.

1 A mel lék let ben a fe je zet sor szá mok és cí mek a Httv. mel lék le té ben lévõ 
sor ren det és tar tal mat kö ve tik.

2 ML: Mu ni ti on List/Mi li ta ry List = Ha di tech ni kai Jegy zék, a Wase -
naar-i Meg ál la po dás és az EU ál tal al kal ma zott je lö lés a Ha di tech ni kai Jegy -
zék fe je ze te i re.

II. Fejezet

20 mm és en nél na gyobb ka li be rû sima csö vû fegy ve -
rek, más fegy ve rek és fegy ver ze tek 12,7 mm-nél (0,50 hü -
velyk/inch) na gyobb ka li ber rel, tûz ve tõk és tar to zé kok, és
az azok hoz ter ve zett kü lön le ges rész egy sé gek (ML 2)

II.1. 12,7 mm-nél na gyobb ka li be rû ké zi fegy ve rek
Ér te lem sze rû en al kal maz ni kell az I. fe je zet be ve ze tõ

ré szé ben le ír ta kat.

II.2. Tü zér sé gi fegy ve rek
Tü zér sé gi esz kö zök nél az ön ál ló szer ke ze ti egy sé ge ket

(pél dá ul: lö veg csõ, lö veg zár, talp szár, irány zó szer ke zet)
je löl ni kell. A je lö lés nek tar tal maz nia kell a gyár tó ne vét,
a ter mé ket elõ ál lí tó or szág ne vét, a ter mék tí pus megne -
vezését, ka li ber je lét, gyár tá si évét és a gyár tá si szá mot,
 továbbá az egy ség mû sza ki meg bíz ha tó sá gát (át vé te lét).

III. Fejezet

Lõ sze rek és me cha ni kus gyúj tó szer ke ze tek, és az azok -
hoz ké szí tett kü lön le ges rész egy sé gek (ML 3)

A lõ sze rek gyûj tõ cso ma go lá sán (tá ro lás kor és szál lí tás -
kor a kör nye ze ti ha tá sok nak el len ál ló kül sõ cso ma go lás,
pél dá ul: fa lá da) az ADR3/RID4 elõ írásoknak meg fe le lõ
for má ban fel kell tün tet ni a ter mék ve szé lyes sé gi osz -
tályát, al osz tá lyát és össze fér he tõ sé gi cso port ját, to váb bá
a ter mék azo no sí tó NSN5 kód szá mot.

III.1. Lö vész fegy ve rek lõ sze rei
E ter mék kör be tar toz nak a kü lön bö zõ ûr mé re tû
– pisz toly töl té nyek,
– gép pisz toly töl té nyek,
– pus ka töl té nyek,
és a töl tény ele mek.
A leg ki sebb cso ma go lá si egy sé gen (köz vet le nül a töl té -

nye ket tar tal ma zó bel sõ cso ma go lás) és a gyûj tõ cso ma go -
lá son egy aránt kell je lö lést al kal maz ni. A je lö lés nek meg -
fe le lõ in for má ci ót kell tar tal maz nia a gyár tó ról, a gyár tó
or szág ról, a lõ szer konst ruk ci ó ról, a töl tény ûr mé re té rõl
(ka li ber), a gyár tá si té tel szám ról és a gyár tás dá tu má ról.

a) Min den ka to nai lõ sze ren, a töl tény hü vely fe nék ré -
szé nek hom lok lap ján az úgy ne ve zett fe nék bé lyeg zés nek
tar tós ki vi tel ben kell meg je len nie. A je lö lés nek utal nia
kell a NATO vál to zat jel ké pé re, a gyár tó ra és tar tal maz nia
kell a gyár tá si év utol só két szám je gyét. A meg ren de lõ
 kérésére a fe nék ré szen meg je len het a meg ren de lõ re és
a hasz ná lat jel le gé re uta ló jel is (pél dá ul: K=ki kép zés;
SZ=szol gá lat).

3 ADR = A ve szé lyes áruk nem zet kö zi köz úti szál lí tá sá ról  szóló Eu ró pai
Meg ál la po dás.

4 RID = A ve szé lyes áruk nem zet kö zi vas úti fu va ro zá sá ról  szóló Sza -
bály zat.

5 NSN = A ter mék NATO lel tá ri szá ma (NATO Stock Num ber)
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Lö vész fegy ver-töl té nyek meg je lö lés re vo nat ko zó to -
váb bi elõ írásokat tar tal maz az MSZ K 1113, a 9 mm-es
 Parabellum töl tény re az MSZ K 1153, a 7,62 x 51 mm-es
lö vész fegy ver-töl tény re az MSZ K 1154 ka to nai szab -
vány.

b) Ki szál lí tás ra és ki vi tel re ké szí tett ter mé kek nél (pél -
dá ul: lõ szer, töl tény hü vely) igény ese tén az ûr mé ret je lö lé -
sét, a gyár tó vagy a meg ren de lõ je lét és a gyár tá si évre uta -
ló szám je gye ket kell fel tün tet ni.

c) A lõ szer gyûj tõ cso ma go lá sán az a)–b) pont sze rin ti
in for má ci ós ada tok mel lett a ma gyar ere de tet, a cso ma go -
lá si egy ség ben lévõ töl té nyek mennyi sé gét és a so ro zat -
szá mot is je lez ni kell.

Je löl ni kell a lõ szer mû sza ki meg bíz ha tó sá gát (átvé -
telét) is.

d) Be ér ke zett vagy be ho zott, je lö lés nél kü li lõ szer
gyûj tõ cso ma go lá sán mi ni má lis adat ként a gyár tó ne vét,
a gyár tó or szág ne vét, a lõ szer tí pus je lét és a ke res ke del mi
ügy let évét kell meg ad ni. To váb bá utal ni kell a cso ma go -
lá si egy ség ben lévõ lõ sze rek mennyi sé gé re.

III.2. 20 mm-nél na gyobb ûr mé re tû lõ sze rek
E ter mék kör be tar toz nak
– a kü lön bö zõ ûr mé re tû tü zér sé gi lõ sze rek,
– a lõ sze re le mek.
A lõ sze ren tar tós mó don, il let ve a gyûj tõ cso ma go lá son

min den eset ben fel kell tün tet ni a gyár tó ra, a ter mék jel -
lem zõ i re (pél dá ul: tí pus, ûr mé ret, tö meg, so ro zat szám,
NA TO-vál to zat) vo nat ko zó in for má ci ó kat.

A gyûj tõ cso ma go lá son a lõ szer re (pél dá ul gyár tó or szág 
neve), il let ve a cso ma go lás ra vo nat ko zó an to váb bi ada to -
kat le het fel tün tet ni. Min den eset ben je lez ni kell a cso ma -
go lás ban lévõ lõ sze rek da rab szá mát és a lõ szer mû sza ki
meg bíz ha tó sá gát (át vé te lét) is.

III.3. Me cha ni kus szer ke ze tek
E ter mék kör be tar toz nak
– a biz to sí tó és rob ban tó esz kö zök,
– a gyúj tó szer ke ze tek.
A ter mék je lö lé se so rán fel kell tün tet ni a gyár tó ne vét,

a ter mék meg ne ve zé sét, a tí pus je lét, a so ro zat szá mot és
a mennyi sé get.

A gyûj tõ cso ma go lá son a ter mék re vo nat ko zó to váb bi ada -
to kat le het fel tün tet ni (pél dá ul gyár tó or szág neve). Min den
eset ben je lez ni kell a cso ma go lás ban lévõ ter mé kek da rab -
szá mát és mû sza ki meg bíz ha tó sá gát (át vé te lét) is.

IV. Fejezet

Bom bák, tor pe dók, nem irá nyí tott és irá nyí tott ra ké ták,
más rob ba nó esz kö zök és töl te tek, va la mint a hoz zá juk tar -
to zó esz kö zök és rész egy sé gek, ame lye ket ki fe je zet ten
 katonai fel hasz ná lás ra ter vez tek, és a ki fe je zet ten azok hoz
ter ve zett al kat ré szek (ML 4)

A ter mé kek gyûj tõ cso ma go lá sa in (lá dá in) az ADR/RID
elõ írásoknak meg fe le lõ for má ban fel kell tün tet ni a ter mék 
ve szé lyes sé gi osz tá lyát, al osz tá lyát és össze fér he tõ sé gi
cso port ját, to váb bá a ter mék azo no sí tó NSN kód szá mot.

Be ér ke zett vagy be ho zott, je lö lés nél kü li ter mék gyûj tõ -
cso ma go lá sán mi ni má lis adat ként a gyár tó ne vét, a gyár tó
or szág ne vét, a ter mék tí pus je lét és a ke res ke del mi ügy let
évét kell meg ad ni. To váb bá utal ni kell a cso ma go lá si egy -
ség ben lévõ ter mék mennyi sé gé re.

IV.1. Grá ná tok és pi ro tech ni kai esz kö zök
A ter mé ken fel kell tün tet ni a gyár tó ne vét, a ter mék

 típusjelét, a ter mék funk ci ó já ra uta ló rö vi dí té se ket, a so ro -
zat szá mot, va la mint a fel hasz nál ha tó sá gi (sza va tos sá gi)
idõt. A pi ro tech ni kai esz kö zön a hasz ná lat ra vo nat ko zó
uta sí tás is le het.

A cso ma go lá si egy sé gen a jel zett ada tok mel lett sze re -
pel nie kell még a gyár tás idõ pont já nak, a szál lít ha tó sá gá ra
uta ló ADR/RID szám nak, a cso ma go lá si egy ség tö me gé -
nek, a ter mék NSN szá má nak, to váb bá egyéb gyár tá si azo -
no sí tó adat nak. Je löl ni kell az esz köz mû sza ki megbíz -
hatóságát (át vé te lét) is.

IV.2. Mû sza ki harc anya gok
A mû sza ki harc anya gok (rob ba nó esz kö zök, terület -

védõ töl te tek, gyúj tó sze rek) je lö lé se so rán fel kell tün tet ni
a gyár tó ne vét, a ter mék meg ne ve zé sét, a tí pu sát (gyárt -
mány je lét), a mennyi sé get, a so ro zat szá mot, a szál lít ha tó -
sá gá ra uta ló ADR/RID szá mot, a tö me gét, az NSN szá mát, 
a fel hasz nál ha tó sá gi idõt. Je löl ni kell a ter mék mû sza ki
meg bíz ha tó sá gát (át vé te lét) is. Szük ség ese tén egyéb
 információ is meg ad ha tó.

To váb bi elõ írások az MSZ K 073 ka to nai szab vány
 szerint.

IV.3. Lõ por
A cso ma go lá si egy sé gen fel kell tün tet ni a gyár tó ne vét,

a ter mék tí pus je lét és szá mát, a so ro zat szá mot, a cso ma go -
lá si egy ség tö me gét, a gyár tás idõ pont ját, a fel hasz nál ha tó -
sá gi idõt és a rob ba nás ve szély re uta ló je let. Je löl ni kell
a ter mék mû sza ki meg bíz ha tó sá gát (át vé te lét) is.

To váb bi elõ írások az MSZ K 051 ka to nai szab vány
 szerint.

IV.4. Mû sza ki rob ba nó anya gok
A mû sza ki rob ba nó anya gok (a rob ba nó esz kö zök höz és

töl te tek hez, pi ro tech ni kai esz kö zök höz tar to zó részegy -
ségek, ele mek) je lö lé se so rán fel kell tün tet ni a gyár tó
 nevét, a ter mék meg ne ve zé sét, a tí pu sát, a mennyi sé get,
a so ro zat szá mot, a szál lít ha tó sá gá ra uta ló ADR/RID szá -
mot, a tö me gét, az NSN szá mát és a fel hasz nál ha tó sá gi
idõt. Je löl ni kell a ter mék mû sza ki meg bíz ha tó sá gát (át vé -
te lét) is. Szük ség ese tén egyéb in for má ció is meg ad ha tó.

To váb bi elõ írások az MSZ K 0165 ka to nai szab vány
sze rint.

IV.5. Mû sza ki harc anya gok kal kap cso la tos egyéb esz -
kö zök

A mû sza ki harc anya gok le ra ká sá ra, éle sí té sé re, fel sze -
dé sé re, ha tás ta la ní tá sá ra, rob ban tá sá ra, vagy ér zé ke lé sé re
szol gá ló egyéb esz kö zök je lö lé se so rán fel kell tün tet ni
a gyár tó ne vét, a ter mék meg ne ve zé sét, tí pu sát (gyárt -
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mány je lét), a mennyi sé get és a so ro zat szá mot. Je löl ni kell
a ter mék mû sza ki meg bíz ha tó sá gát (át vé te lét) is.

V. Fejezet

Tûz ve ze tõ, és kap cso ló dó ké szült sé gi és ri asz tó esz kö -
zök, kap cso ló dó rend sze rek, el len õr zõ, il lesz tõ és el len te -
vé keny ség be ren de zé sei, ame lye ket ki fe je zet ten ka to nai
cél ra ter vez tek, és a ki fe je zet ten azok hoz ter ve zett rész -
egy sé gek és sze rel vé nyek (ML 5)

A be ren de zé se ken, esz kö zö kön el he lye zett adat táb lán
fel kell tün tet ni a gyár tó ne vét, a ter mék meg ne ve zé sét,
 típusjelét, a gyár tá si szá mot és a gyár tá si évet. To váb bá fel
kell tün tet ni a mû köd te tés re vo nat ko zó ada to kat (pél dá ul:
áram el lá tás), és je löl ni kell a ter mék mû sza ki meg bíz ha tó -
sá gát (át vé te lét) is.

VI. Fejezet

Szá raz föl di jár mû vek és rész egy sé ge ik (ML 6)

VI.1. Ka to nai cél ra ter ve zett szá raz föl di jár mû vek és
rész egy sé ge ik [harc ko csik és más ka to nai fegy ver rel el lá -
tott jár mû vek, pán cé lo zott jár mû vek, két él tû és úszó (mély 
ví zen is át ke lõ) jár mû vek, ak na ra kók]

A jár mû vek al kat ré szei, rész egy sé gei és fõ da rab jai je lö -
lé sé re – amennyi ben a gyárt mány mé re te és fe lü le te meg -
en ge di – az ere de ti ter mék tu laj do nos do ku men tá ci ó já ban
sze rep lõ raj szám vagy tí pus szám és a gyár tó je lé nek a fel -
vi te le szol gál.

Rész egy sé gen a ter mék egye di, gyá ri azo no sí tó sor szá -
mát is fel kell tün tet ni. Fõbb al kat ré szek ese tén, a mû kö -
dést nem be fo lyá so ló he lyen je löl ni kell a gyá ri azo no sí tó
szá mot.

VI.2. Össz ke rék-meg haj tá sú, te rep já ró ké pes ség gel ren -
del ke zõ jár mû vek

Min den jár mû re jól lát ha tó és könnyen hoz zá fér he tõ,
a jár mû hasz ná la ta so rán nem cse ré len dõ he lyen, a vo nat -
ko zó jog sza bály6 elõ írásának meg fele lõen úgy ne ve zett
„gyá ri adat táb lát” kell el he lyez ni. Az adat táb lán sze re pel -
nie kell a gyár tó ne vé nek, a jár mû gyár tó ál tal kép zett azo -
no sí tó szám nak (VIN-szám), a jár mû meg en ge dett leg na -
gyobb össz tö me gé nek, a von tat ha tó meg en ge dett leg na -
gyobb össz tö me gé nek, va la mint a jár mû meg en ge dett leg -
na gyobb ten gely ter he lé sé nek az egyes ten ge lyek sze rint.

A jár mû vet azo no sí tó VIN-szá mot az al vá zon vagy más
ha son ló szer ke ze ti ré szen is fel kell tün tet ni.

Az úgy ne ve zett fõ egy sé ge ken (pél dá ul: al váz, mo tor,
ka bi n) jól lát ha tó nak kell len nie a fõ egy ség gyár tó mûi azo -
no sí tá si szá má nak.

6 Je len leg a több ször mó do sí tott 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM ren de let
A. Füg ge lék A/18. szá mú mel lék le te.

VII. Fejezet

Ve gyi vagy bi o ló gi ai mér ge zõ anya gok, könny gá zok,
ra dio ak tív anya gok, kap cso ló dó be ren de zé sek, össze -
tevõk, anya gok és tech no ló gi ák (ML 7)

VII.1. Su gár zást mérõ, ve gyi anya got jel zõ, fel de rí tõ
rend sze rek

A be ren de zé sen, mû sze ren, esz kö zön el he lye zett adat -
táb lán fel kell tün tet ni a gyár tó ne vét, a ter mék meg ne ve -
zé sét, tí pus je lét, a gyár tá si szá mot és a gyár tá si évet. Az
ön ál ló funk ci ó jú sze re lé si egy ség adat táb lá ján kell el he -
lyez ni a gyár tó ne vét, az egy ség meg ne ve zé sét, a gyár tá si
azo no sí tó szá mot, to váb bá utal ni kell arra, hogy mely ter -
mék hez tar to zik. Je löl ni kell a ter mék mû sza ki megbíz -
hatóságát (át vé te lét) is.

A rend szer hez tar to zó anya gok (re a gen sek) bel sõ cso -
ma go lá sán az anyag meg ne ve zé sé re, mennyi sé gé re, fel -
hasz nál ha tó sá gá ra és a ve szé lyes ség re uta ló je let kell el he -
lyez ni.

VII.2. Vé del mi cél ra ter ve zett esz kö zök
E ter mék kör be so rol ha tó esz kö zök
– a vé dõ ru há zat,
– a vé dõ le pel,
– a lég zés vé dõk.
a) A vé dõ ru há zat fel sõ ré szén (nyak rész) és a nad rág -

ban mé ret jel zõ cím két kell be varr ni. A ruha egye di cso ma -
go lá sán lévõ cím kén sze re pel nie kell a ter mék meg ne ve zé -
sé nek, mé ret je lé nek, a ter mék azo no sí tó szám nak és a cso -
mag kész let tar tal má nak. A ru hát tá ro ló tás kán fel kell tün -
tet ni a ter mék meg ne ve zé sét, a mé ret jel zõ cím két és
a gyár tó je lét. Je löl ni kell a ter mék mû sza ki megbízható -
ságát (át vé te lét) is.

b) A vé dõ le pel egye di cso ma go lá sán sze re pel nie kell
a meg ne ve zés nek és a gyár tá si idõ nek. A gyûj tõ cso ma go -
lá son kell fel tün tet ni a ter mék meg ne ve zé sét, a mé ret je lö -
lést, a gyár tá si idõt, a so ro zat szá mot, a ter mék azo no sí tó
szá mát és egyéb in for má ci ó kat (brut tó, net tó tö meg). Je -
löl ni kell a ter mék mû sza ki meg bíz ha tó sá gát (át vé te lét) is.

c) A lég zés vé del mi esz köz ese tén az ál arc test be kell
be le süt ni a mé ret je let. A szû rõ be té ten lévõ szalagcím -
kének tar tal maz nia kell a gyár tó ne vét, az en ge dély szá mot, 
a szû rõ be tét tí pu sát és a ter mék re vo nat ko zó ma gyar nem -
ze ti szab vány szá mát, a so ro zat szá mot és a gyár tás ide jét.

Az egye di cso ma go lá son a fen ti ek mel lett fel kell tün tet -
ni a fel hasz nál ha tó ság ide jét, va la mint a tá ro lás ra vonat -
kozó in for má ci ó kat (pik to gra mok) is. Je löl ni kell a ter mék
mû sza ki meg bíz ha tó sá gát (át vé te lét) is.

VII.3. Ve gyi men te sí tõ anya gok
A ve gyi men te sí tõ anya got és ol da tot (a to váb bi ak ban:

anyag) tar tal ma zó fel hasz ná lói gön gyö le get je lö lés sel kell
el lát ni. A gön gyö leg faj tá já tól füg gõ en a je lö lést az
MSZ K 1009 ka to nai szab vány sze rint kell el he lyez ni.
A je lö lés nek tar tal maz nia kell az anyag meg ne ve zé sét,
a fel hasz ná lá si te rü let meg je lö lé sét, a so ro zat szá mot,
a gyár tás évét és hó nap ját, a brut tó és net tó tö me get, a
 tárolhatóság, va la mint a fel hasz nál ha tó ság ide jét. A gön -
gyö le gen egyéb, a tá rolt anyag ra jel lem zõ ki egé szí tõ
 felirat is el he lyez he tõ.
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VIII. Fejezet

„Ener gia hor do zó anya gok” és kap cso ló dó össze te võk
(ML 8)

A IV. fe je zet elõ írásai alap ján kell el jár ni!

IX. Fejezet

Ki fe je zet ten ka to nai hasz ná lat ra ter ve zett vízi jár mû -
vek, kü lön le ges ten ge ré sze ti be ren de zé sek és tar to zé kok,
és azok al kat ré szei (ML 9)

IX.1. Fo lya mi jár mû vek
A ter mé ken el he lye zett adat táb lán fel kell tün tet ni

a gyár tó ne vét, a ter mék tí pu sát, a gyár tá si szá mot és
a gyár tás évét. Je löl ni kell a ter mék mû sza ki meg bíz ha tó -
sá gát (át vé te lét) is.

X. Fejezet

Re pü lõ gép, sze mély zet nél kü li lé gi-jár mû, repülõgép-
 hajtómû (mo tor) és re pü lõ gép-rész egy ség, hoz zá tar to zó
be ren de zé sek és al kat ré szek, ame lye ket ki fe je zet ten ka to -
nai hasz ná lat ra ter vez tek, vagy mó do sí tot tak (ML 10)

A ter mék al kat ré szei, rész egy sé gei és fõ da rab jai je lö lé -
sé re – amennyi ben a gyárt mány mé re te és fe lü le te meg en -
ge di – az ere de ti ter mék tu laj do nos do ku men tá ci ó já ban
sze rep lõ raj szám vagy tí pus szám és a gyár tó je lé nek a fel -
vi te le szol gál.

Rész egy sé gen a ter mék egye di, gyá ri azo no sí tó sor szá -
mát is fel kell tün tet ni.

XI. Fejezet

A je len Jegy zék ben má sutt en ge dé lye zés alá nem vont,
ka to nai cél ra ter ve zett elekt ro ni kai be ren de zé sek, va la -
mint ki fe je zet ten ezek hez ter ve zett al kat ré szek (ML 11)

A ka to nai cél ra ter ve zett elekt ro ni kai be ren de zé sek,
 valamint a ki fe je zet ten ezek hez ter ve zett al kat ré szek ter -
mék kör be tar toz nak:

– a hír köz lé si rend sze rek és esz kö zök,
– a ka to nai GPS rend sze rek és esz kö zök,
– a har cá sza ti ren del te té sû URH rá di ók,
– a ve ze té kes és ve ze ték nél kü li táv köz lé si rend sze rek,
– a lo ká tor ve zér lõ, vevõ és jel fel dol go zó rend sze rek,
– a lég tér el len õr zõ rend szer (ra dar) esz kö zei,
– a biz ton ság tech ni kai jel zõ-, meg fi gye lõ rend sze rek,
– a sze mély be lép te tõ és el len õr zõ rend sze rek,
– a táv fel ügye le ti rend sze rek,
– a fel de rí tõ és irány mé rõ esz kö zök,
– a szü net men tes- és egyéb táp egy sé gek, áram el lá tó

be ren de zé sek,
– a kü lön bö zõ tí pu sú ka to nai ár bo cok, an ten nák, an ten -

na rend sze rek (me cha ni kus, hid ra u li kus, pne u ma ti kus),

– az egye di ren del te té sû in for ma ti kai rend sze rek és
esz kö zök,

– az egyéb elekt ro ni kai esz kö zök.
A be ren de zé se ken, esz kö zö kön vagy a raj tuk el he lye -

zett adat táb lán fel kell tün tet ni a gyár tó ne vét, a ter mék
meg ne ve zé sét, tí pus je lét, a gyár tá si szá mot és a gyár tá si
évet. To váb bá je löl ni kell a mû köd te tés re vo nat ko zó ada -
to kat és a ter mék mû sza ki meg bíz ha tó sá gát (át vé te lét) is.

Az ön ál ló an funk ci o ná ló, ala cso nyabb szin tû rész egy -
ség azo no sí tá sá ra al kal mas a gyár tói ter mék je lö lés (rajz -
szám).

XII. Fejezet

Nagy se bes sé gû, ki ne ti kai ener gi á jú fegy ver rend sze rek
és kap cso ló dó esz kö zök, és az azok hoz ter ve zett külön -
leges rész egy sé gek (ML 12)

A II. és a XI. fe je zet elõ írásai alap ján kell el jár ni.

XIII. Fejezet

Pán cé lo zott, vagy vé dõ be ren de zé sek és szer ke ze tek,
va la mint anya gok (ML 13)

XIII.1. Test vé dõ nem fé mes szer ke ze tek, rész egy sé gek,
ele mek

Lö ve dék- és re pesz ál ló vé dõ mel lé nyek ese tén a vé dõ -
esz kö zö ket min den eset ben el kell lát ni meg fe le lõ in for -
má ci ót tar tal ma zó adat táb lá val (cím ké vel).

a) Ha bár mely vé dõ esz köz bõl el tá vo lít ha tó a ballisz -
tikai vé dõ be tét, ak kor a vé dõ esz köz min den egyes el tá vo -
lít ha tó be tét jén vagy a be tét vé dõ hu za tá nak kül sõ fe lü le tén 
lévõ adat táb lán (cím kén) fel kell tün tet ni a gyár tó ne vét,
a szab vány sze rin ti vé del mi be so ro lá sát (a lö ve dék el le ni
vé de lem szint jét), a be tét mé re tét, a vé dõ anyag té tel szá -
mát, a gyár tá si idõt, a fel hasz nál ha tó ság le já ra ti ide jét,
a vé dõ be tét egye di azo no sí tói szá mát (sor szám). Je löl ni
kell a „test fe lõ li ol dalt” és az esz köz mû sza ki meg bíz ha tó -
sá gát (át vé te lét) is. To váb bá fel vi he tõk a ke ze lés re és az
al kal maz ha tó ság ra vo nat ko zó uta sí tá sok.

b) Ha a vé dõ esz köz vé dõ be tét je el tá vo lít ha tó a bo rí tó -
hu zat ból, ak kor a bo rí tó hu za ton is el kell he lyez ni az
a) pont sze rin ti ada to kat tar tal ma zó táb lát.

c) Amennyi ben a vé dõ esz köz egy da rab ból áll, a fen ti
in for má ci ó kat egy adat táb lán kell meg ad ni. Ha több bont -
ha tó da rab ból áll, min den ele met adat táb lá val kell el lát ni.

Lö ve dék ál ló vé dõ mel lény je lö lé sé re rész le tes elõ -
írásokat az MSZ K 1114-1, szú rás ál ló vé dõ mel lény ese tén
az MSZ K 1114-2 ka to nai szab vány tar tal maz.

XIII.2. Bal lisz ti kus ta ka rók és spe ci á lis tûz sze rész
 védõfelszerelések

A bal lisz ti kus ta ka ró kon és spe ci á lis tûz sze rész vé dõ -
fel sze re lé se ken fel kell tün tet ni a gyár tó ne vét, a ter mék
 típusjelét, vé del mi ké pes sé gét és a gyár tá si szá mot. Je löl ni
kell a ter mék mû sza ki meg bíz ha tó sá gát (át vé te lét) is.
Szük ség sze rint egyéb adat is meg ad ha tó.
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XIV. Fejezet

Ki fe je zet ten ka to nai ki kép zé si vagy had gya kor lat for -
ga tó köny vi szi mu lá ci ós célú be ren de zé sek, gya kor ló
( szimulátor) be ren de zé sek bár mi lyen tûz fegy ver és fegy -
ver zet hasz ná la ta be gya kor lá sá ra, ame lyek az I. vagy
II. fe je ze tek sze rint ke rül nek en ge dé lye zés re, és ki fe je zet -
ten azok hoz ter ve zett ele mek/al kat ré szek és sze rel vé nyek
(ML 14)

A ka to nai ki kép zés-tech ni kai célú gya kor ló be ren de zé -
sek, esz kö zök közé tar toz nak

– a bár mi lyen lõ fegy ver és fegy ver zet hasz ná la ta
 begyakorlására ok ta tó be ren de zé sek, esz kö zök,

– a ra ké ta komp le xu mok szi mu lá to rai,
– a szá raz föl di jár mû szi mu lá to rok,
– a lé gi jár mû szi mu lá to rok,
– a kom mu ni ká ci ós szi mu lá to rok,
– az ok ta tó mû sza ki harc anya gok (te rü let vé dõ töl te tek,

gyúj tó szer ke ze tek),
– az ok ta tó mû sza ki gép fõ da ra bok.
A be ren de zé se ken, esz kö zö kön el he lye zett adat táb lán

fel kell tün tet ni a gyár tó ne vét, a ter mék meg ne ve zé sét,
 típusjelét, a gyár tá si szá mot és a gyár tá si évet. Je löl ni kell
a ter mék mû sza ki meg bíz ha tó sá gát (át vé te lét) is.

XV. Fejezet

Ki fe je zet ten ka to nai hasz ná lat ra ter ve zett kép let apo ga -
tó (kép al ko tó/ima ging) esz kö zök, vagy eze ket za va ró be -
ren de zé sek és a ki fe je zet ten ezek hez ter ve zett ele mek/al -
kat ré szek és sze rel vé nyek (ML 15)

A XI. fe je zet elõ írásai alap ján kell el jár ni.

XVI. Fe je zet

Ko vá csolt, saj tolt és más fél kész gyárt má nyok, ame lyek 
fel hasz ná lá sát en ge dé lye zés alá vont ter mé kek ben le het
azo no sí ta ni az anyag össze té tel, ge o met ri ai mé ret, vagy
 alkalmazás alap ján, és ame lye ket ki fe je zet ten az I–IV.,
VI., IX., X., XII. vagy XIX. fe je zet alap ján engedélykö -
teles ter mék ré szé re ter vez tek (ML 16)

A ko vá csolt, saj tolt és egyéb fél kész gyárt má nyok je lö -
lé sé re – amennyi ben azt a fel hasz ná lá sa in do kol ja és
a gyárt mány ge o met ri ai mé re te le he tõ vé te szi – a ter mék
do ku men tá ci ó já ban sze rep lõ azo no sí tó szám (rajz szám,
 típusszám) hasz nál ha tó.

XVII. Fejezet

Kü lön fé le be ren de zé sek, anya gok és könyv tá rak (adat -
bá zi sok) és a ki fe je zet ten azok hoz ter ve zett ele mek/al kat -
ré szek/rész egy sé gek (ML 17)

A ka to nai cél ra ter ve zett, kü lön bö zõ ren del te té sû mû -
sza ki gé pek, be ren de zé sek és esz kö zök kö ré be tar toz nak

– a mû sza ki fel de rí tõ esz kö zök,
– a mû sza ki aka dály el há rí tó esz kö zök,
– az út- és ál lás épí tõ gé pek,
– a híd épí tõ gé pek,
– a tá bo ri tér vi lá gí tó be ren de zé sek,
– a re pü lõ tér kar ban tar tó gé pek,
– a ka to nai kon té ner csa lá dok.
A be ren de zé se ken, esz kö zö kön el he lye zett adat táb lán

fel kell tün tet ni a gyár tó ne vét, a ter mék meg ne ve zé sét,
 típusjelét, a gyár tá si szá mot és a gyár tá si évet. Je löl ni kell
a ter mék mû sza ki meg bíz ha tó sá gát (át vé te lét) is.

XVIII. Fejezet

Gyár tó be ren de zé sek a je len Jegy zék ben fel so rolt ter mé -
kek elõ ál lí tá sá hoz/gyár tá sá hoz (ML 18)

A be ren de zé se ken el he lye zett adat táb lán fel kell tün -
tetni a gyár tó ne vét, a ter mék meg ne ve zé sét, tí pus je lét,
a gyár tá si szá mot és a gyár tá si évet. Je löl ni kell a mû kö -
dés re vo nat ko zó ada to kat és a ter mék mû sza ki meg bíz ha -
tó sá gát (át vé te lét) is.

XIX. Fejezet

Irá nyí tott ener gi át ki bo csá tó fegy ver rend sze rek (DEW), 
kap cso ló dó be ren de zé sek vagy el len te vé keny ség esz kö -
zei, és kí sér le ti mo del lek, és a ki fe je zet ten azok hoz ter ve -
zett fõ da ra bok/rész egy sé gek/al kat ré szek (ML 19)

A II. és a XI. fe je zet elõ írásai alap ján kell el jár ni.

XX. Fejezet

Kri o gén és szup ra ve ze tõ be ren de zé sek, va la mint a ki fe -
je zet ten hoz zá juk ter ve zett ele mek/al kat ré szek és sze rel -
vé nyek (ML 20)

A XI. fe je zet elõ írásai alap ján kell el jár ni.

XXI. Fejezet

„Szoft ver” (ML 21)

E ter mék kör be tar toz nak
– az en ge dé lye zés alá vont be ren de zé sek vagy anya gok 

ki fej lesz té sé re, gyár tá sá ra vagy fel hasz ná lá sá ra ter ve zett
vagy át ala kí tott szoft ve rek,

– a ka to nai fegy ver rend sze rek mo del le zé se, szimulá -
lása vagy ér té ke lé se, el len õr zé se, kar ban tar tá sa vagy ak -
tualizálása cél já ból ké szí tett spe ci á lis szoft ve rek.

A fõbb azo no sí tó ada to kat (a szoft ver gyár tó ja, meg -
nevezése, azo no sí tó szá ma, a gyár tás éve) a szoft vert tar -
tal ma zó tény le ges adat hor do zón kell el he lyez ni.
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XXII. Fejezet

Tech no ló gia (ML 22)

A fõbb azo no sí tó ada to kat (a tech no ló gia gyár tó ja, meg -
ne ve zé se, azo no sí tó szá ma, a gyár tás éve) a tech no ló gi át
tar tal ma zó tény le ges adat hor do zón kell el he lyez ni.

XXIII. Fejezet

Ki fe je zet ten ka to nai célú fel sze re lé sek7

XXIII.1. Hadi ru há zat
A kész ru há za ti ter mék min den da rab ján be varrt cím két

kell el he lyez ni, me lyen fel kell tün tet ni a ter mék gyártó -
jának és az alap anyag gyár tó já nak a ne vét, to váb bá az
alap anyag össze té te lét %-ban. A ruha bel se jé ben mosás -
álló fes ték kel kell je löl ni a gyár tá si év szá mot, a mé ret -
nagy sá got és a gyár tó mi nõ sí tõ je lét. Je löl ni kell a ter mék
mû sza ki meg bíz ha tó sá gát (át vé te lét) is.

XXIII.2. Test vé dõ ru há zat
Az egye di kö ve tel mé nyek sze rint gyár tott vé dõ ru há za -

tok nál (pél dá ul: tûz ol tó be ve té si ru há zat, tûz sze rész vé dõ -
ru ha, pi ló ta ru há za ti rend szer) ruha fel sõ ré szén (nyak -
rész) be varrt cím kén kell meg je le ní te ni a ter mék meg ne ve -
zé sét, tí pus szá mát és a hasz ná la ti tá jé koz ta tást. A ru há zat -
hoz tar to zó kí sé rõ la pon sze re pel tet ni kell a gyár tó ne vét,
a ruha anya gá nak össze té te lét és a ter mék azo no sí tó szá -
mát. Je löl ni kell a ter mék mû sza ki meg bíz ha tó sá gát (át vé -
te lét) is.

XXIII.3. Láb be lik
A ha di tech ni kai ter mék kör be tar tó zó ter mé ke ken (pél -

dá ul: hadi ba kancs, ej tõ er nyõs ba kancs, téli védõ ba kancs)
fel kell tün tet ni a gyár tó ne vét, a gyár tá si év szá mot és
a láb be li tal pán a mé ret szá mot. Je löl ni kell a ter mék mû -
sza ki meg bíz ha tó sá gát (át vé te lét) is.

XXIII.4. Ál cá zó fel sze re lé sek
A ka to nai- és a sze mé lyi ál cá zó fel sze re lé sek cso ma go -

lá sán fel kell tün tet ni a gyár tó ne vét, a ter mék tí pus je lét, a
gyár tá si szá mot és a gyár tá si évet. A sze mé lyi ál cá zó fel -
sze re lé sen fel kell tün tet ni an nak mé re tét. Je löl ni kell a ter -
mék mû sza ki meg bíz ha tó sá gát (át vé te lét) is.

XXIII.5. Egyéb fel sze re lé si esz kö zök
E ter mék kör be tar toz nak
– a mál ha zsá kok,
– a kü lön bö zõ ren del te té sû hord esz kö zök (tás kák,

 tokok),
– a pony vák és az egyéb ta ka ró esz kö zök.
A ter mé ken fel kell tün tet ni a gyár tó ne vét, a gyár tá si

sor szá mot, az anyag ra uta ló jel zést, szük ség ese tén egyéb
adat is meg ad ha tó. Je löl ni kell a ter mék mû sza ki meg bíz -
ha tó sá gát (át vé te lét) is.

7 Ma gyar ter mi no ló gia sze rint, az ML lis ta nem tar tal maz za.

XXIV. Fejezet

Ki fe je zet ten ka to nai célú szol gál ta tá sok8

Meg jegy zés: A fe je zet hez nem tar to zik gyár tá si te vé -
keny ség!

XXV. Fejezet

Kény sze rí tõ és bûn fel de rí tõ esz kö zök9

XXV.1. Több ször fel hasz nál ha tó kény sze rí tõ esz kö zök
E ter mék kör be tar toz nak
– a kü lön bö zõ rend õrbotok,
– az elekt ro mos sok ko ló esz kö zök,
– a moz gás sza bad sá got kor lá to zó bi lin csek.
A fém bõl vagy mû anyag ból ké szült, több szö ri fel hasz -

ná lás ra ter ve zett, össze sze relt esz kö zön fel kell tün tet ni
a ter mék meg ne ve zé sét (tí pus je lét) és a gyár tá si szá mot.
A gyûj tõ cso ma go lá si egy sé gen el he lye zett je lö lõ cím ké -
nek tar tal maz nia kell a gyár tó ne vét, a ter mék meg ne ve zé -
sét, a gyár tá si szá mot vagy a cikk szá mot, a cso ma go lá si
da rab szá mot. Je löl ni kell a ter mék mû sza ki megbízható -
ságát (át vé te lét) is.

XXV.2. Könny gá zok
E ter mék kör be tar to zik
– a cse lek võ kép te len sé get elõ idé zõ ve gyi anyag,
– a ter mé sze tes ha tó anyag.
A sze met, nyál ka hár tyát in ger lõ ha tó anya got tar tal ma zó 

fém pa lac kon je löl ni kell a gyár tó ne vét, a ter mék meg ne -
ve zé sét, a kon cent rá ció mér té két és a kód szá mát. A gyûj -
tõ cso ma go lá son fel kell tün tet ni a gyár tó ne vét, a ter mék
meg ne ve zé sét és a kód szá mát, a cso ma go lá si egy ség ben
lévõ pa lac kok da rab szá mát, to váb bá a ve szély jel zé se ket
(tûz ve szély, ár tal mas ság). Je löl ni kell a ter mék mû sza ki
meg bíz ha tó sá gát (át vé te lét) is.

XXV.3. Bûn fel de rí tõ esz kö zök
E ter mék kör be tar to zik
– a nyom rög zí tõ esz köz,
– a DNS min ta ve võ ké szü lék,
– a lég al ko hol mé rõ ké szü lék,
– a drog teszt.
A XI. fe je zet elõ írásai alap ján kell el jár ni.

XXVI. Fejezet

Tit kos szol gá la ti esz kö zök10

E ter mék kör be tar to zik
– az in for má ció vé del mi be ren de zés, esz köz és az azok -

hoz ké szí tett mû köd te tõ, il lesz tõ, azo no sí tó szoft ver,
– a vo na li rejt je le zõ be ren de zés,
– a kö ze pes és nagy se bes sé gû szá mí tás tech ni kai adat -

rejt je le zõ esz köz.
A XI. fe je zet elõ írásai alap ján kell el jár ni.

8 Ma gyar ter mi no ló gia sze rint, az ML lis ta nem tar tal maz za.
9 Ma gyar ter mi no ló gia sze rint, az ML lis ta nem tar tal maz za.
10 Ma gyar ter mi no ló gia sze rint, az ML lis ta nem tar tal maz za.

2007/31. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1991



2. mel lék let a 32/2007. (III. 19.) GKM ren de let hez

Lõfegyver/lõszer gyártásának, értékesítésének nyilvántartási lapja

(a 2005. évi CIX. tör vény mellékletének I. és III. fejezete szerinti termékekhez)

Je len nyil ván tar tá si la pot a Httv. I. és III. fe je ze te sze rin ti ter mék ese tén, a 7.  § (1)–(3) be kez dé se sze rin ti nyilvántar -
tási kö te le zett ség tel je sí té se kor kell ki töl te ni.

KITÖLTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Sor szám: az en ge dé lyes adott nyil ván tar tó lap faj tá já nak 1-tõl kez dõ dõ fo lya ma tos sor szá ma.
Gyár tó/Kül ke res ke dõ meg ne ve zé se: a te vé keny sé gi en ge dély ben sze rep lõ meg ne ve zés.
KSH szám je le: a nyil ván tar tó la pot ki töl tõ en ge dé lyes sta tisz ti kai törzs szá ma.
Mû kö dé si he lye: a te vé keny sé gi en ge dély ben sze rep lõ hely ada tai.
En ge dély szá ma: a Hi va tal ál tal ki adott te vé keny sé gi en ge dély szá ma.
Ter mék meg ne ve zé se: a gyár tó/kül ke res ke dõ ál tal adott meg ne ve zés.
Gyár tá si év: a ter mék gyár tá sá nak/be ér ke zett vagy be ho zott ter mék ese tén a ke res ke del mi ügy let éve.
Ka te gó ria: az adott lõ fegy ver/lõ szer be so ro lá sa a Httv. mel lék let I. és III. fe je ze té ben sze rep lõ meg ha tá ro zá sok alap ján.
Tí pus jel: a gyár tó/kül ke res ke dõ ál tal adott, a fegy ver szem lé zé si vagy be vizs gá lá si ta nú sít vány ban sze rep lõ adat.
Faj ta/jel leg:

A ter mék faj tá já ra és jel le gé re uta ló be tû je le ket egy más tól „/” jel lel kell el vá lasz ta ni.
A faj tá ra uta ló be tû jel
– lõ fegy ver ese tén:

T: tûz fegy ver
L: 7,5 jo u le csõ tor ko la ti ener gia fe let ti lég fegy ver

– lõ fegy ver fõ da rab ese tén:
F: fegy ver csõ
V: vál tó csõ
B: be tét csõ
Z: zár
D: for gó dob
K: tok szer ke zet

– lõ szer ese tén: R.
A lõ fegy ver jel le gé re uta ló be tû je lek: G: go lyós, M: ma rok (rö vid lõ fegy ver), F: 7,5 jo u le csõ tor ko la ti ener gia fe let ti
 flóbert.
Ka li ber jel: a lõ fegy ver hi va ta los ta nú sít vá nyán (be vizs gá lás, szem lé zés) sze rep lõ jel.
Da rab szám: lõ fegy ver ese tén az azo nos ka te gó ri á jú, tí pus je lû, faj tá jú/jel le gû, ka li ber je lû lõ fegy ve rek fo lya ma tos gyár -
tá si szá mo zás ese tén két egy mást kö ve tõ sor ban is meg ad ha tók. Ha a da rab szám na gyobb 1-nél, ak kor az elsõ sor ban kell
ki töl te ni a ka te gó ria, tí pus jel, faj ta/jel leg, ka li ber jel, da rab szám, kez dõ gyár tá si szám ada ta it meg ad ni, majd a kö vet ke zõ
sor ban csak az utol só gyár tá si szá mot kell fel tün tet ni. Amennyi ben a da rab szám-me zõ nincs ki tölt ve, ak kor az automa -
tikusan egy da ra bot je len t.
Lõ szer ese tén a gyár tá si té tel da rab szá mát kell eb ben a ro vat ban sze re pel tet ni.
Gyár tá si szám: lõ fegy ver ese tén a ter mék egy ér tel mû azo no sí tá sá ra szol gá ló, a gyár tó/kül ke res ke dõ ál tal adott,
a  lõfegyver fõ da rab ja in lévõ azo no sí tó jel. Csak a kü lön bö zõ azo no sí tó je le ket kell fel tün tet ni, egy más tól „/” jel lel el vá -
laszt va a kö vet ke zõ sor rend ben: tok szám/csõ szám(ok)/zár szám/dob szám.
Amennyi ben a lõ fegy ver ren del ke zik ta nú sít vánnyal (be vizs gá lás, szem lé zés), ak kor az ab ban sze rep lõ gyár tá si szá mot
kell meg ad ni.
Lõ szer ese tén a gyár tá si té tel szá mot kell eb ben a ro vat ban sze re pel tet ni.
Vevõ/Vég fel hasz ná ló: a ha zai ér té ke sí té se kor a Httv. sze rin ti vég fel hasz ná ló (Ma gyar Hon véd ség, pol gá ri nem zet biz -
ton sá gi szol gá la tok, rend vé del mi és ren dé sze ti szer vek), vagy ko ope rá ci ós együtt mû kö dõ; ki szál lí tás és ki vi tel ese tén
a kül föl di fél neve.

Meg jegy zés: a ter mék kel kap cso la tos to váb bi in for má ci ók (pél dá ul: nem zet kö zi ügy let) a nyil ván tar tó lap hoz csa tolt
pót la pon ad ha tók meg.
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3. mel lék let a 32/2007. (III. 19.) GKM ren de let hez

Haditechnikai termék gyártásának, értékesítésének nyilvántartási lapja

(a 2005. évi CIX. tör vény mellékletének II., IV–XXIII. és XXV–XXVI. fejezete szerinti termékekhez)

Je len nyil ván tar tá si la pot a Httv. II., IV–XXIII. és XXV–XXVI. fe je ze te sze rin ti ter mék ese tén, a 7.  § (1)–(3) bekez -
dése sze rin ti nyil ván tar tá si kö te le zett ség tel je sí té se kor kell ki töl te ni.

KITÖLTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Sor szám: az en ge dé lyes adott nyil ván tar tó lap faj tá já nak 1-tõl kez dõ dõ fo lya ma tos sor szá ma.
Gyár tó/Kül ke res ke dõ meg ne ve zé se: a te vé keny sé gi en ge dély ben sze rep lõ meg ne ve zés.
KSH szám je le: a nyil ván tar tó la pot ki töl tõ en ge dé lyes sta tisz ti kai törzs szá ma.
Mû kö dé si he lye: a te vé keny sé gi en ge dély ben sze rep lõ hely ada tai.
En ge dély szá ma: a Hi va tal ál tal ki adott te vé keny sé gi en ge dély szá ma.
Ter mék meg ne ve zé se: a gyár tó/kül ke res ke dõ ál tal adott meg ne ve zés.
Tí pus jel: a gyár tó/kül ke res ke dõ ál tal adott adat.
Gyár tá si szám: a ter mék egy ér tel mû azo no sí tá sá ra szol gá ló, a gyár tó/kül ke res ke dõ ál tal adott azo no sí tó jel.
Gyár tá si év: a ter mék gyár tá sá nak/be ér ke zett vagy be ho zott ter mék ese tén a ke res ke del mi ügy let éve.
Vevõ/Vég fel hasz ná ló: a ha di tech ni kai ter mék ha zai ér té ke sí té se kor a Httv. sze rin ti vég fel hasz ná ló (Ma gyar Hon véd ség, 
pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok, rend vé del mi és ren dé sze ti szer vek), vagy ko ope rá ci ós együtt mû kö dõ; ki szál lí tás
és ki vi tel ese tén a kül föl di fél neve.
Meg jegy zés: a ter mék kel kap cso la tos to váb bi in for má ció.

Meg jegy zés: a ter mék kel kap cso la tos to váb bi in for má ci ók (pél dá ul: nem zet kö zi ügy let) a nyil ván tar tó lap hoz csa tolt
pót la pon ad ha tók meg.
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Haditechnikai termék gyártásának, értékesítésének nyilvántartási lapja

(a 2005. évi CIX. tör vény mellékletének II., IV–XXIII. és XXV–XXVI. fejezete szerinti termékekhez)

Gyár tó/Kül ke res ke dõ meg ne ve zé se: ................................................... KSH szám je le: .......................................
Mû kö dé si he lye: .................................................................................. En ge dély szá ma: ....................................

Ter mék meg ne ve zé se Tí pus jel Gyár tá si szám Gyár tá si év Vevõ/Vég fel hasz ná ló Meg jegy zés

Kelt ..........................................., .......... év ....................... hó nap ......... nap
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A gazdasági és közlekedési miniszter
33/2007. (III. 19.) GKM

rendelete

az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokkal
kapcsolatos eljárási rendrõl  szóló

58/2006. (VIII. 11.) GKM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
24.  §-ának (9) be kez dé sé ben, va la mint 49.  §-ának o) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az ál lam ház tar tás
 mûködési rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren -
de let elõ írásainak figye lembe véte lével – a pénzügy -
miniszterrel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kal kap cso la tos 
el já rá si rend rõl  szóló 58/2006. (VIII. 11.) GKM ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  §-ának i) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[A ren de let ha tá lya ki ter jed a XV. Gaz da sá gi és Köz -
lekedési Mi nisz té ri um (a továb biak ban: mi nisz té ri um)
 fejezeti ke ze lé sû elõ irány za tai kö zül az aláb bi elõirány -
zatokra:]

„i) IX. Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let tá mo ga tá sa
25. cím, 14. al cím, 5. jog cím cso port”

2.  §

Az R. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § Az elõ irány za tok for rá sa a Ma gyar Köz tár sa ság
2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör -
vény ben (a továb biak ban: költ ség ve té si tör vény) e cél ra
jó vá ha gyott elõ irány zat.”

3.  §

Ez a ren de let 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 az R. 1.  §-ának e) és
g) pont ja, 15–18.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, va la mint
a 20.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, az zal, hogy a fo lya mat -
ban lévõ ügyek ben a ren del ke zé se ket to vább ra is al kal -
maz ni kell.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter
34/2007. (III. 19.) GKM

rendelete

a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok
és az azokhoz szükséges parti létesítmények,

kiszolgáló utak fenntartási, felújítási támogatása
igénybevételének részletes szabályairól

A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vény 5. szá mú mel lék le té nek
3. pont já ban fog lal tak alap ján – a pénz ügy mi nisz ter, va la -
mint az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter vé le -
mé nyé nek ki ké ré se mel lett – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A támogatás igénylése

1.  §

(1) A he lyi ön kor mány zat (a továb biak ban: ön kor mány -
zat) a köz for gal mú, köz út pót ló fo lya mi ré vek, kom pok és
az azok hoz szük sé ges par ti lé te sít mé nyek, ki szol gá ló utak
fenn tar tá si, fel újí tá si tá mo ga tá sát e ren de let 1. mel lék le te
sze rin ti for ma nyom tat vány ki töl té sé vel, to váb bá az 1. mel -
lék let ben fel so rolt do ku men tu mok csa to lá sá val igényel -
heti.

(2) Tá mo ga tást ré vek, kom pok, par ti lé te sít mé nyek,
 kiszolgáló utak fenn tar tá sá ra, fel újí tá sá ra, ki vé te les eset -
ben új esz kö zök be szer zé sé re le het igé nyel ni. A Ma gyar
Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi
CXXVII. tör vény ben fog lal tak alap ján, mél tány lan dó kis -
tér sé gi fog lal koz ta tás po li ti kai szem pon tok ese tén le he tõ -
ség van a mû köd te tés tá mo ga tá sá ra is a be vé tel lel nem
 fedezett mû köd te té si költ sé gek ki egé szí té sé re.

(3) Az az ön kor mány zat, amely az elõ zõ év ben is ré sze -
sült tá mo ga tás ban, ab ban az eset ben igé nyel het újabb
 támogatást, ha az elõ zõ év ben ka pott tá mo ga tás sal ha tár -
idõ re hi ány ta la nul el szá molt.

(4) A tá mo ga tá si ké rel met pos tai úton vagy sze mé lye -
sen 2-2 pél dány ban, il let ve elekt ro ni kus úton a Ma gyar
 Államkincstár ille té kes re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga ré szé re
(a továb biak ban: Igaz ga tó ság) kell be nyúj ta ni tárgy év
 április 23-áig.

(5) Az Igaz ga tó ság a ké re lem meg ér ke zé sét köve tõen
ha la dék ta la nul el len õr zi, hogy a ké re lem meg fe lel-e az
e ren de let ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.

(6) Ha az ön kor mány zat a ké rel met hi á nyo san nyúj tot ta
be, az Igaz ga tó ság a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott nyolc 
na pon be lül – leg fel jebb nyolc na pos ha tár idõ meg je lö lé se
és a mu lasz tás jog kö vet kez mé nye i re tör té nõ figyelmez -
tetés mel lett – hi ány pót lás ra hív ja fel.
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(7) A ké re lem egy pél dá nyát az el len õr zést és hi ány pót -
lást köve tõen – a (8) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel –
az Igaz ga tó ság 5 na pon be lül, de leg ké sõbb tárgy év má -
jus 12-éig a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um
(a továb biak ban: mi nisz té ri um) Há ló za ti Inf ra struk tú ra
Fõ osz tá lyá hoz (a továb biak ban: fõ osz tály) to váb bít ja.

(8) Amennyi ben az ön kor mány zat a hi ány pót lá si fel -
szólításnak ha tár idõ re nem tesz ele get vagy nem meg -
felelõen tel je sí ti azt, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 64/B.  §-ának (3) be kez dé se alap ján az
Igaz ga tó ság a tá mo ga tá si igényt nem to váb bít ja a mi nisz -
té ri um fõ osz tá lyá hoz, a tá mo ga tá si do ku men tá ci ót az ok
meg je lö lé sé vel vissza kül di az ön kor mány zat nak.

(9) Az ön kor mány zat a ké re lem be nyúj tá sa kor nyilat -
kozik a tar tós üze mel te tés fenn tar tá sá ról (mi ni mum 5 év),
to váb bá vál lal ja, hogy az adott fel újí tás ra ke rü lõ esz köz re,
2 mil lió Ft fe let ti tá mo ga tás nál 3 év el ide ge ní té si ti la lom
vo nat ko zik. Ha a tá mo ga tott esz köz el ide ge ní té se a meg -
adott ha tár idõ elõtt még is meg tör té nik, a tá mo ga tás össze -
gét a Ma gyar Ál lam kincs tár ré szé re vissza kell fi zet ni az
el ide ge ní tést kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül.

A támogatás iránti kérelem elbírálása

2.  §

(1) A fenn tar tá si, fel újí tá si és be szer zé si tá mo ga tás mér -
té ke – ide nem ért ve a (2) be kez dés ben fog lalt ese tet –
az el is mer he tõ költ sé gek leg fel jebb 70%-a le het.

(2) Az igé nyel he tõ tá mo ga tás mér té ke – ké re lem re –
az el is mer he tõ költ sé gek leg fel jebb 80%-a le het

a) a tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem -
pont ból el ma ra dott, il let ve az or szá gos át la got je len tõ sen
meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sek jegy -
zé ké rõl  szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. ren de let mel lék -
le te i ben sze rep lõ te le pü lé sek, és

b) a te rü let fej lesz tés ked vez mé nye zett tér sé ge i nek
jegy zé ké rõl  szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let
1–4. szá mú mel lék le te i ben sze rep lõ kis tér sé gek (és az azo -
kat al ko tó te le pü lé sek), va la mint az 5. szá mú mel lék let ben
sze rep lõ te le pü lé sek ese té ben.

(3) Ki zá ró lag azon ön kor mány za tok nál le het a brut tó
költ sé ge ket figye lembe ven ni, ame lyek az ál ta lá nos for -
gal mi adó ról  szóló 1992. évi LXXIV. tör vény sze rin ti
 levonási jog gal nem ren del kez nek. Ha az ön kor mány zat
a tá mo ga tást – szer zõ dés alap ján – a be ru há zás le bo nyo lí -
tá sát vég zõ, ál ta lá nos for gal mi adó le vo ná sá ra jo go sult
vál lal ko zó nak to váb bít ja, a tá mo ga tás ban a net tó mó don
szá mí tott költ sé gek ke rül nek figye lembevételre.

(4) Azok az ön kor mány za tok, ame lyek a tá mo ga tást
a be ru há zást le bo nyo lí tó ré szé re to vább ad ják, kö te le sek
a vál lal ko zó val szer zõ dést köt ni. A szer zõ dés nek tar tal -
maz nia kell a tá mo ga tás cél ját, a fel hasz ná lá si kö te le zett -

sé get, az át adás idõ pont ját, az el szá mo lás mód ját, va la mint 
az el szá mo lás ha tár ide jét.

3.  §

(1) A mû köd te té si tá mo ga tás nem ha lad hat ja meg
a tény le ge sen fel me rü lõ mû köd te té si vesz te ség 80%-át.

(2) A vesz te ség fe de ze té re meg ítélt mû köd te té si tá mo -
ga tás ki egé szí té sét az ön kor mány zat nak kell biz to sí ta ni.

(3) Mû köd te té si tá mo ga tás ra azok az ön kor mány za tok
pá lyáz hat nak, ame lyek nél az át ke lés nem in gye nes, és
a komp, il let ve a rév köz le ke dés hez fo gyasz tói ár ki egé szí -
tést vesz nek igény be.

4.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel me ket a Tár ca kö zi Bi zott ság
(a továb biak ban: Bi zott ság) ér té ke li.

(2) A Bi zott ság tag ja i nak szá ma 5 fõ, amely bõl 2 fõt
a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, 1 fõt az ön kor mány -
za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter, 1 fõt a pénz ügy mi nisz -
ter je löl ki, 1 fõt pe dig az or szá gos ön kor mány za ti érdek-
 képviseleti szer ve ze tek de le gál nak.

(3) A Bi zott ság mû kö dé si fel té te le it a mi nisz té ri um biz -
to sít ja.

(4) A Bi zott ság el nö ke a fõ osz tály ve ze tõ je.

(5) A Bi zott ság ak kor ha tá ro zat ké pes, ha leg alább négy
tag ja je len van. A Bi zott ság dön té se it nyílt sza va zás sal
hoz za. A Bi zott ság dön té se i nek el fo ga dá sá hoz a je len lévõ 
ta gok több sé gé nek tá mo ga tó sza va za ta szük sé ges. Sza va -
zat egyen lõ ség ese tén az el nök sza va za ta dönt.

5.  §

A tá mo ga tá si ké rel mek rõl a Bi zott ság ja vas la ta alap ján
a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter tárgy év jú ni us 6-áig
dönt.

6.  §

A be ér ke zõ tá mo ga tá si igé nyek és a ren del ke zés re álló
for rá sok figye lembe véte lével pri o ri tást él vez nek:

a) a ví zi jár mû ve ken (komp, hajó, rév csó nak) vég -
zendõ, a köz le ke dés biz ton sá gát szol gá ló ja ví tá sok, fel újí -
tá sok,

b) a köz le ke dés biz ton sá gát szol gá ló ha jó zá si lé te sít -
mé nyek ja ví tá sa, kor sze rû sí té se,

c) a köz egész ség ügyi, esély egyen lõ sé gi és egyéb jog -
sza bá lyok elõ írásait meg va ló sí tó be ru há zá sok,
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d) azok nak az át ke lé sek nek a fel újí tá si ké rel mei, ame -
lyek kis tér sé gi köz pon tok jobb el ér he tõ sé gét biz to sít ják,
il let ve azon te le pü lé sek igé nyei, ahol a mun ká ba já rás más
tö meg köz le ke dé si esz köz zel nem, vagy csak igen nagy
 kerülõvel biz to sít ha tó.

7.  §

A mi nisz té ri um a meg ítélt tá mo ga tá sok ról, il let ve az
 elutasításról a ké rel met be nyúj tó ön kor mány za to kat tárgy -
év jú ni us 22-éig írás ban ér te sí ti, to váb bá köz zé te szi azo kat 
az Ön kor mány za tok Köz lö nyé ben, az Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um, va la mint a mi nisz té ri um
hon lap ján.

A támogatás folyósítása

8.  §

A tá mo ga tás ban ré sze sült ön kor mány za tok és a ré szük -
re jó vá ha gyott tá mo ga tás össze gé nek jegy zé két a mi nisz -
té ri um utal vá nyo zás cél já ból tárgy év má jus 31-éig meg -
kül di az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Minisz -
tériumnak. A meg ítélt tá mo ga tást az Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um utal vá nyo zá sát köve tõen
a Ma gyar Ál lam kincs tár tárgy év jú ni us 22-éig egy összeg -
ben át utal ja az ön kor mány zat szám lá já ra.

A támogatás felhasználása

9.  §

(1) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sa so rán az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren -
de let, va la mint az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény az irány adó.

(2) A fel újí tá si és fenn tar tá si mun kák az ér te sí tés kéz -
hez vé te le után azon nal el kezd he tõ ek.

(3) A fel újí tá si, il let ve fenn tar tá si mun kák meg kez dé sé -
rõl az ön kor mány zat a fõ osz tályt írás ban kö te les ér te sí te ni.

A támogatás elszámolása

10.  §

(1) A tárgy évi tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak és el szá mo -
lás ának ha tár ide je a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us 30-a.

(2) Ha a tá mo ga tás ra az ön kor mány zat a tárgy évet kö ve -
tõ év ben is pá lyá za tot kí ván be nyúj ta ni, a tárgy évi tá mo ga -
tás fel hasz ná lá sá nak és el szá mo lá sá nak ha tár ide je a tárgy -
évet kö ve tõ év feb ru ár 28-a.

(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti el szá mo lást két pél -
dány ban kell meg kül de ni az Igaz ga tó ság hoz. Az Igaz ga tó -
ság a pénz ügyi fe lül vizs gá la tot köve tõen az el szá mo lás
egy pél dá nyát an nak be ér ke zé sé tõl szá mí tott 30 na pon
 belül a mi nisz té ri um fõ osz tá lyá ra meg kül di.

(4) Az el szá mo lás nak tar tal maz nia kell a ki töl tött El szá -
mo ló la pot (A) a 2. mel lék let sze rint.

(5) Az El szá mo ló lap hoz csa tol ni kell a ki fi ze tett szám -
lák má so la tát vagy szám la he lyet te sí tõ bi zony la tot oly
 módon, hogy azok a mû sza ki tar ta lom mal azo no sít ha tók
le gye nek. A be nyúj tott szám la má so la tok ab ban az eset ben
fo gad ha tók el, ha azo kat vagy az ille té kes ön kor mány zat,
vagy az ön kor mány zat tal szer zõ dé ses vi szony ban álló
üze mel te tõ ne vé re ál lí tot ták ki.

(6) Az El szá mo ló lap hoz csa tol ni kell a köz le ke dé si
 hatóság ál tal a mun ka el vég zé sé rõl ki ál lí tott iga zo lást.

(7) A mû köd te té si tá mo ga tás bi zony la tok kal alá tá masz -
tot tan a 2. mel lék let ben meg ha tá ro zott El szá mo ló lap (B)
ki töl té sé vel szá mol ha tó el.

(8) A do ku men tu mok meg õr zé sé rõl a pol gár mes te ri hi -
va tal gon dos ko dik.

A szakszerûség ellenõrzése

11.  §

A fenn tar tá si és fel újí tá si mun kák szak sze rû sé gét, hely -
szí ni el len õr zés ke re té ben a fõ osz tály vagy an nak meg bí -
zott ja, il let ve a köz le ke dé si ha tó ság a ki vi te le zés so rán
és an nak be fe jez té vel, va la mint az el ide ge ní té si ti la lom
 betartását az elõ írt ha tár idõ ig el len õriz he ti.

Pénzügyi felülvizsgálat

12.  §

(1) Az Igaz ga tó ság a hoz zá be nyúj tott el szá mo lá sok
sza bály sze rû sé gé nek vizs gá la tát az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 64/D.  §-ában fog lal tak
alap ján és a Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal éven te ki adás ra
ke rü lõ köz le mény ben meg ha tá ro zott mó don vég zi.

(2) Az Igaz ga tó ság ál tal a mi nisz té ri um hoz to váb bí tott
el szá mo lá sok sza bály sze rû sé gét a fõ osz tály, il let ve meg -
bí zott ja vizs gál ja és do ku men tál ja an nak be ér ke zé sét
 követõ 30 na pon be lül.

(3) Kü lö nö sen in do kolt eset ben a Bi zott ság leg ké sõbb
tárgy év ok tó ber 31-éig be nyúj tott ké re lem alap ján en ge dé -
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lyez he ti a mû sza ki tar ta lom mó do sí tá sát. Az el bí rá lás fel -
té te le az ere de ti pá lyá za ti ki írás nak meg fe le lõ dokumen -
táció be nyúj tá sa az új mû sza ki tar ta lom mal.

(4) Ha az ön kor mány zat az igény be vett tá mo ga tást
vagy an nak egy ré szét nem a meg je lölt fel adat ra hasz nál ta
fel, il let ve a je len ren de let ben meg ha tá ro zott arányt
megha ladó mér té kû tá mo ga tást vett igény be vagy a tá mo -
ga tá sok igény lé sé hez va lót lan ada tot szol gál ta tott, il let ve
a 10.  § (1) be kez dé se sze rin ti el szá mo lá si ha tár idõt nem
tar tot ta be, a tá mo ga tás ról ha la dék ta la nul kö te les le mon -
da ni és a tá mo ga tást – az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 64/B.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti
 kamattal meg nö vel ve – a köz pon ti költ ség ve tés ja vá ra
vissza fi zet ni.

Záró rendelkezések

13.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen nyúj -
tott tá mo ga tá sok ra kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg – a fo lya mat -
ban lévõ tá mo ga tá sok el szá mo lá sát ki vé ve – ha tá lyát vesz ti a
köz for gal mú, köz út pót ló fo lya mi ré vek, kom pok és az azok -
hoz szük sé ges par ti lé te sít mé nyek, ki szol gá ló utak fenn tar tá -
si, fel újí tá si tá mo ga tá sa igény be vé te lé nek rész le tes szabá -
lyairól  szóló 25/2006. (V. 2.) GKM ren delet.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

2007/31. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1999

1. mel lék let a 34/2007. (III. 19.) GKM ren de let hez

ADATLAP
a közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek fenntartási, felújítási támogatásához

1. Igény lõ ön kor mány zat (gesz tor)

 Neve: .............................................................................................................................................................................

 Címe: .............................................................................................................................................................................

 Te le fon, fax: ..................................................................................................................................................................

 KSH kód ja: ....................................................................................................................................................................

2. Tu laj do nos

 Neve: .............................................................................................................................................................................

 Címe: .............................................................................................................................................................................

 Te le fon, fax: ..................................................................................................................................................................

3. Üzem ben tar tó

 Neve: .............................................................................................................................................................................

 Címe: .............................................................................................................................................................................

 Te le fon, fax: ..................................................................................................................................................................

4. Az át ke lés meg ne ve zé se

 .........................................................................................................................................................................................

5. Az üze mel te tett úszó lé te sít mé nyek nyil ván tar tá si szá ma

 .........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

6. Üze mel te té si en ge dély szá ma: ......................................................................................................................................

7. Át ke lõ hely hely raj zi szá ma: .........................................................................................................................................



8. Az igény lés cél ja

A) Úszó lé te sít mé nyek fel újí tá sa (kom pok, ha jók, úszó mû vek)

 In do ko lás:

 .........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

B) Par ti lé te sít mé nyek fel újí tá sa (ki szol gá ló rév ház, köz mû vek, csör lõk, rév le já ró, ki szol gá ló út stb.)

 In do ko lás:

 .........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

C) Mû köd te tés

 In do ko lás:

 .........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

9. Nyi lat ko zat té tel re, adat szol gál ta tás ra jo go sult szer ve zet, sze mély meg ne ve zé se, te le fon szá ma

 szak mai-mû sza ki vo nat ko zás ban: .................................................................................................................................

 pénz ügyi vo nat ko zás ban: ..............................................................................................................................................

10. A fel újí tás költ sé ge i nek meg osz lá sa (Ft)

 Át ke lés neve:...................................................................................................................................................................

Fel adat meg ne ve zé se Net tó összeg Áfa össze ge Brut tó összeg

1. Fel újí tás (kom pok, ha jók, ré vek)

2. **Fel újí tás (par ti lé te sít mé nyek)

3. Fel újí tás, költ sé ge össze sen (1+2)

4. Igé nyelt tá mo ga tás ará nya (%):

5. Igé nyelt tá mo ga tás össze ge:

eb bõl: – tárgy ba ni tá mo ga tás össze ge:

   – egyéb tá mo ga tás össze ge:

6. Sa ját for rás össze ge (3–5)

11. Sa ját for rás meg osz lá sa (Ft)

1. Ön kor mány zat kép vi se lõ tes tü le ti ha tá ro za tá ban (/költ ség ve té si ren de le té ben) a
be ru há zás ra jó vá ha gyott sa ját for rás

2. Hi tel

......................

Sa ját for rás össze sen
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12. Mû köd te té si tá mo ga tás igény lé se (E Ft)

Sor -
szám

Tárgy évi ter ve zet be vé te lek Tárgy évi ter ve zet ki adá sok

Meg ne ve zés Össze ge Meg ne ve zés Össze ge

1. Je gyek, bér le tek el adá sa Üzem anyag-fel hasz ná lás

2. Fo gyasz tói ár ki egé szí tés Ener gia (gáz, vil lany, fû tés), víz,
csa tor na, stb.

3. Ön kor mány za ti hoz zá já ru lás Bé rek és köz ter hei

4. Egyéb be vé te lek Fog la lkoz ta tás sal össze füg gõ egyéb

5. Egyéb ki adá sok (pl. en ge dé lyek
stb.)

6. Össze sen: Össze sen:

Igé nyelt mû köd te té si tá mo ga tás össze ge: ............................................. Ft

Az adat la pon sze rep lõ ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Dá tum: ............................, .....................

P. H.

..................................
pol gár mes ter

Az Adatlaphoz csatolandó dokumentumok felsorolása

Csa tol tam
Nem

csa tol tam
Csa to lan dó do ku men tum meg ne ve zé se

1. mel lék let – A tu laj do nos és az ön kor mány zat kö zöt ti szer zõ dés jegy zõ ál tal hi te le sí -
tett má so la ta*

2. mel lék let – A komp-, il let ve a rév át ke lõ hely üze mel te té si en ge dé lyez te té sé re vo nat -
ko zó ha tó sá gi ha tá ro zat hi te les má so la tát (ki vé ve: új ra in dí tás)

3. mel lék let – A komp-, il let ve a rév át ke lõ hely át né ze ti hely szín raj za (M:1:10000)

4. mel lék let – A te rü le ti fõ épí tész egyet ér tõ nyi lat ko za ta**

5. mel lék let – A fej lesz té si te vé keny ség gel érin tett te rü let tu laj do ni lap ja (ha a te rü let
nem az ön kor mány zat tu laj do na, úgy mel lé kel ni kell a tu laj do nos sal
 kötött te rü let hasz ná lat ról  szóló szer zõ dést is)**

6. mel lék let – Föld hi va ta li nyil ván tar tá si tér kép 30 nap nál nem ré geb bi hi te le sí tett
 másolata**

7. mel lék let – Jog erõs en ge dély (pl. épí té si en ge dély)***

8. mel lék let – Ha jó zá si ha tó ság a fel újí tás ra vo nat ko zó jegy zõ köny ve

9. mel lék let – Ter ve zett fel újí tás té te les költ ség kal ku lá ci ó ja

10. mel lék let – Kép vi se lõ tes tü le ti ha tá ro zat, vagy pol gár mes te ri nyi lat ko zat az ön rész
vál la lá sá ról (Ft-ban és%-ban)****
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Csa tol tam
Nem

csa tol tam
Csa to lan dó do ku men tum meg ne ve zé se

11. mel lék let – Nyi lat ko zat a tar tós üze mel te tés fenn tar tá sá ról, az el ide ge ní té si ti la lom ról

12. mel lék let – Szá mí tá sok kal alá tá masz tott üze mel te té si ada tok tárgy évet me gel õzõ évi
vi tel díj be vé tel, üze mel te tés éves net tó rá for dí tá sa, fo gyasz tói ár ki egé szí -
tés nagy sá ga, ka pott mû köd te té si tá mo ga tás nagy sá ga)*****

Kér jük, hogy a négy ze tek ben je löl je X jel lel, hogy a mel lék le tet csa tol ta, il let ve nem csatolta.

  * Csak ab ban az eset ben, ha a komp nak, rév nek nem az ön kor mány zat a tu laj do no sa.

  ** Par ti lé te sít mé nyek, ki szol gá ló utak fel újí tá sa, fej lesz té se, épí té se ese tén.

 *** Ha tó sá gi en ge dély kö te les te vé keny ség ese tén.

 **** A 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 83. §-ában fog lal tak sze rint a he lyi ön kor mány za tok kép vi se lõ-tes tü le tei fel ha tal maz hat ják a pol gár mes tert,
hogy nyi lat koz has son a sa ját for rás biz to sí tá sá ról.

***** Csak mû köd te té si tá mo ga tás igény lé se ese tén.

Kér jük, hogy a do ku men tu mo kat a táb lá zat sze rin ti mel lék le tek sor rend jé ben ál lít sa össze, je löl ve az adott mel lék let
szá mát!

Ha az iga zo lást, en ge délyt nem csa tol ta, de be szer zé se fo lya mat ban van, kér jük azt is fel tün tet ni.

Kelt: .............................., 200.... ................. hó ....... nap

P. H.

..................................................
(cég sze rû alá írás)

2. melléklet a 34/2007. (III. 19.) GKM rendelethez

A közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek fenntartási felújítási támogatása igénybevételének
éves elszámolása

A. típusú ELSZÁMOLÓ LAP
a javítási, felújítási támogatás elszámolásához

Te le pü lés (gesz tor) neve: ..................................................................................................................................................

Át ke lés he lye: ....................................................................................................................................................................

Ft

El fo ga dott
igény lés
ada tai1

Fej lesz tés
szám la
sze rin ti
ada tai1

El té rés2

+/–
eb bõl el nem
szá mol ha tó

Fej lesz tés tá mo ga tott költ sé ge össze sen

Tá mo ga tás össze ge Vissza uta lás:
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Fej lesz tés tá mo ga tott ele mek sze rin ti meg osz lá sa

Fel adat meg ne ve zé se

El fo ga dott igény lés
ada tai1

Fej lesz tés szám la
sze rin ti ada tai1

El té rés2

+/–
eb bõl el
nem szá -
mol ha tó

mennyiség Ft mennyiség Ft mennyiség Ft Ft

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

B. típusú ELSZÁMOLÓ LAP
a mûködtetési költségek támogatásának elszámolásához

Te le pü lés (gesz tor) neve: ..................................................................................................................................................

Át ke lés he lye: ....................................................................................................................................................................

E Ft

Sor -
szám

Be vé te lek Ki adá sok

Meg ne ve zés Össze ge Meg ne ve zés Össze ge

Össze sen: Össze sen:
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Pénz ügyi el szá mo lás do ku men tu mai
– pénz ügyi össze sí tõ:  db
– szám la má so lat:  db
– át uta lá si bi zony lat*:  db
– ha jó zá si ha tó ság fe lül vizs gá la ti jegy zõ köny ve: db

1 Tá mo ga tott töl ti ki.
2 Dön tés alap ján a mi nisz té ri um töl ti ki.

* Csak vissza uta lás ese tén.

P. H.

...............................................
pol gár mes ter
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
18/2007. (III. 19.) IRM

rendelete

az európai közösségi jogászok szakmai
megnevezéseirõl

Az ügy vé dek rõl  szóló 1998. évi XI. tör vény 133.  §-ában
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  §-ának h) pont já ban meg ál la pí tott fel adat -
kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az ügy vé dek rõl  szóló 1998. évi XI. tör vény
89/A.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti eu ró pai kö zös sé gi
 jogászok a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ügy vé di te vé -
keny ség foly ta tá sá ra a mel lék let ben meg ha tá ro zott szak -
mai meg ne ve zé sek alatt jo go sul tak.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az eu ró pai
kö zös sé gi jo gá szok szak mai meg ne ve zé se i rõl  szóló 1/2004.
(I. 8.) IM ren de let a ha tá lyát vesz ti.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Melléklet
a 18/2007. (III. 19.) IRM rendelethez

Országok és szakmai megnevezések

1. Auszt ria Recht san walt
2. Bel gi um Avo cat/Ad vo ca at/Recht san -

walt

3. Bul gá ria !*&@8"H

4. Cip rus DikhgóroV

5. Cseh or szág Ad vo kát

6. Dá nia Ad vo kat

7. Egye sült Ki rály ság Ad vo ca te/Bar ris ter/So li ci tor

8. Észt or szág Van de ad vo ka at

9. Finn or szág Asi a na ja ja/Ad vo kat

10. Fran cia or szág Avo cat

11. Gö rög or szág DikhgóroV

12. Hol lan dia Ad vo ca at

13. Ír or szág Bar ris ter/So li ci tor

14. Iz land Lög ma dur

15. Len gyel or szág Ad wo kat/Rad ca prawny

16. Lett or szág Zve ri nats ad vo kats

17. Li ech tens te in Recht san walt

18. Lit vá nia Ad vo ka tas

19. Lu xem burg Avo cat/Avo cat-avo ué

20. Mál ta Avu kat/Pro ku ra tur Le ga li

21. Né met or szág Recht san walt

22. Nor vé gia Ad vo kat

23. Olasz or szág Av vo ca to

24. Por tu gá lia Ad vo ga do

25. Ro má nia Avo cat

26. Spa nyol or szág Abo ga do/Ad vo cat/Avo ga do/
Abo ka tu

27. Svájc Avo cat/Ad vo cat/Recht san -
walt/An walt/Fürsp re cher/
Fürsp re cher Av vo ca to

28. Svéd or szág Ad vo kat

29. Szlo vá kia Ad vo kát/Ko mercny práv nik

30. Szlo vé nia Od vet nik/Od vet ni ca



Az oktatási és kulturális miniszter
18/2007. (III. 19.) 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, az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban és 3.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont -
já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va, a Ma gyar Rek -
to ri Kon fe ren cia egyet ér té sé vel – fi gye lem mel a fel sõ ok ta -
tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 139.  §-a (11) be -
kez dé sé ben fog lal tak ra is – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

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) 1–3.  §-ai nak he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„1.  § A fel sõ ok ta tás ban meg sze rez he tõ vég zett sé gi
szin te ket le író ál ta lá nos (nem szak spe ci fi kus) jel lem zõ ket
(kom pe ten ci á kat) – a hit éle ti kép zés szak ja i nak ki vé te lé -
vel – e ren de let 1. szá mú mel lék le te ha tá roz za meg.

2.  § A fel sõ ok ta tá si alap kép zé si sza kok kép zé si és ki me -
ne ti kö ve tel mé nye it – a hit éle ti kép zés szak ja i nak ki vé te lé -
vel – e ren de let 2. szá mú mel lék le te ha tá roz za meg. A hit -
éle ti alap kép zé si sza kok kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé -
nye it e ren de let 5. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

3.  § A fel sõ ok ta tá si mes ter kép zé si sza kok kép zé si és ki -
me ne ti kö ve tel mé nye it – a hit éle ti kép zés szak ja i nak, va la -
mint a ta ná ri szak kép zett sé get adó mes ter kép zé si szak
(a továb biak ban: ta ná ri szak) ki vé te lé vel – e ren de let
3. szá mú mel lék le te ha tá roz za meg. A hit éle ti mes ter kép -
zé si sza kok kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nye it e ren de let
5. szá mú mel lék le te tar tal maz za.”

2.  §

A Ren de let 2. szá mú mel lék let „XIII. Mû vé szet kép zé si
te rü let” ré sze ki egé szül e ren de let 1. szá mú mel lék le té vel.

3.  §

(1) A Ren de let 3. szá mú mel lék let „I. In for ma ti ka 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 let „IV. Ag rár kép zé si
te rü let” ré sze ki egé szül e ren de let 3. szá mú mel lék le té vel.

(3) A Ren de let 3. szá mú mel lék let „V. Jogi és igaz ga tá si 
kép zé si te rü let” ré sze ki egé szül e ren de let 4. szá mú mel -
lék le té vel.

(4) A Ren de let 3. szá mú mel lék let „VII. Tár sa da lom tu -
do mány kép zé si te rü let” ré sze ki egé szül e ren de let 5. szá -
mú mel lék le té vel.

(5) A Ren de let 3. szá mú mel lék let „VIII. Mû vé szet kép -
zé si te rü let” ré sze ki egé szül e ren de let 6. szá mú mel lék le -
té vel.

(6) A Ren de let 3. szá mú mel lék le te ki egé szül e ren de let
7. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott „ IX. Böl csé szet tu do -
mány kép zé si te rü let”, „X. Sport tu do mány kép zé si te rü let”,
„XI. Gaz da ság tu do má nyok kép zé si te rü let” fe je ze tek kel.

4.  §

A Ren de let 3. szá mú mel lék let „VII. Tár sa da lom tu do -
mány” kép zé si te rü let „1. Szo ci o ló gia mes ter kép zé si szak” 
8.1. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„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: 20–24 kre dit

tár sa da lom tu do má nyos alap is me re tek:
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:
episz te mo ló gia, fi lo zó fia, pszi cho ana lí zis, identitás -

szociológia.”

5.  §

A Ren de let 4. szá mú mel lék le te
a) 6.2.2. pont ja fel ve ze tõ szö ve gé ben a „11. pont ban”

szö veg rész he lyé be a „11–12. pont ban” szö veg rész lép;
b) ki egé szül az e ren de let 8. szá mú mel lék le te sze rin ti

12. pont tal.

6.  §

A Ren de let – a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 139.  §-ának (4) és (11) be kez dé sei
alap ján az egy há zi jogi sze mé lyek kez de mé nye zé sé -
re – 5. szá mú mel lék let ként ki egé szül e ren de let 9. szá mú
mel lék le té vel, amely a hit éle ti sza kok kép zé si és ki me ne ti
kö ve tel mé nye it tar tal maz za.

7.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti
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a) a rek to rok kal és a fõ is ko lai fõ igaz ga tók kal kap cso la -
tos mun kál ta tói jog kö rök gya kor lá sá ról  szóló 1/1995.
(III. 17.) MKM ren de let;

b) a nem ál la mi fenn tar tá sú fel sõ ok ta tá si kol lé gi u mok
(di ák ott ho nok) tá mo ga tá sá ról  szóló 25/2002. (V. 17.) OM
ren de let.

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

1. számú melléklet
a 18/2007. (III. 19.) OKM rendelethez

6. MOZGÓKÉP ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: moz gó kép

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:

– a vég zett ség szint je: alap fo ko zat (bac ca la u re us,
 bachelor; rö vi dít ve: BA)

– a szak kép zett ség:
a) moz gó kép sza kos vágó
b) moz gó kép sza kos hang mes ter
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se:
a) BA in Mo ti on Pic tu re Cre a ting (Edi ting)
b) BA in Mo ti on Pic tu re Cre a ting (So und Di rec ting)
– vá laszt ha tó szak irá nyok: vágó, hang mes ter

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet

4. Kép zé si ág: film- és vi deo 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: 44 kre dit;

6.2. A szak irány hoz ren del he tõ mi ni má lis kre di tér ték:
45 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: 12 kre dit;

6.4. A szak dol go zat hoz ren delt kre di tér ték: 15 kre dit;

6.5. A gya kor la ti is me re tek mi ni má lis kre di tér té ke:
72 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 moz gó fil mes szak em be rek kép zé -
se, akik ta nul má nya ik el vég zé se után a moz gó kép-mû vé -
sze ti kul tu rá lis szak ma bár mely szeg men sé ben el tud nak
he lyez ked ni, a mû vész- és szó ra koz ta tó film gyár tás tól a

rek lám fil mek ké szí té sé ig, a te le ví zi ó zás tól a vi deo mû vé -
sze tig, a web-de sign tól a vi zu á lis ef fek tek lét re ho zá sá ig.

A kép zé si ágon be lü li kö zös kom pe ten ci ák:
Az alap fo ko zat tal ren del ke zõk is me rik: a moz gó kép, a

szín há zi és az ál ta lá ban a kul tú ra te rü le tén való tá jé ko zó -
dás hoz szük sé ges fo gal mi bá zist; a moz gó kép al ko tás alap -
ja i hoz, kü lö nös kép pen a vá gás hoz és a hang ter ve zés hez
szük sé ges di gi tá lis és ana lóg tech ni kát.

Ren del kez nek: a moz gó kép, a szín há zi és ál ta lá ban a
kul tú ra fo gal ma i nak értõ al kal ma zá sá hoz szük sé ges ké -
pes sé gek kel, a moz gó kép ké szí tés, kü lö nös kép pen a vá gás
és a hang ter ve zés gya kor la ti fel ada ta i nak meg ol dá sá hoz
szük sé ges jár tas sá gok kal és kész sé gek kel.

a) Az alap fo ko zat bir to ká ban a moz gó kép alap kép zé si
sza kon vég zet tek is me rik:

– a moz gó ké pes mû vé sze ti ág szak mai tu dá sá hoz tar to -
zó ál ta lá nos (el mé le ti, tör té ne ti) is me re te ket,

– mû vé szet tör té ne ti, mû vé szet el mé le ti, kul túr ant ro po -
ló gi ai el mé le ti is me re te ket,

– a moz gó kép tör té ne tét, stí lu sa it, a dra ma tur gia és
moz gó kép kap cso la tát,

– a film ké szí tés, TV mû so rok ké szí té si fo lya ma tát, esz -
kö ze it, fej lõ dé sük ten den ci á it,

– szá mí tó gé pek al kal ma zá si le he tõ sé ge it a mû vé sze -
tek ben,

– a szak irány hoz kap cso ló dó mun ka fo lya ma tok vég zé -
sé nek, sza bá lya i nak gya kor la ti meg ol dá sa it.

b) Az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a szak irány nak meg fe le lõ el vek nek és tech ni kák nak

kü lön fé le kör nye zet ben és moz gó ké pes mû faj ban való al -
kal ma zá sá ra,

– a moz gó kép al ko tás te rü le tén a szak irány nak meg fe -
le lõ al ko tói kör ben együtt mû köd ni,

– a szak irá nyon be lül mû vé szi ér té kû tel je sít ményt
nyúj ta ni,

– a moz gó kép-mû vé sze ti al ko tá so kat a szak irány
szem pont já ból ön ál ló an ér té kel ni, azok sti lá ris, kom po zí -
ció-tech ni kai, esz té ti kai kon tex tu sá ban,

– a meg szer zett tu dás, kép ze lõ erõ, íz lés és tech ni ka bir -
to ká ban részt ven ni új mû vek 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:

– a szak irány nak meg fele lõen leg alább két moz gó ké -
pes mû faj ban való jár tas ság,

– tér- és for mai ér zék, rit mus ér zék,
– vi zu á lis, el mé le ti, ana li ti kai és gya kor la ti (kép zõ mû -

vé sze ti) ta pasz ta la tok in teg rá lá sá val mû kö dõ al ko tó kész -
ség,

– sa ját és má sok mû vé szi tel je sít mé nyé nek pon tos és
szak sze rû meg íté lé sé re ki fej lesz tett kész ség,

– mun ká já ban és a tár sa da lom vi zu á lis kul tú rá já ra vo -
nat ko zó mi nõ ség- és fe le lõs ség tu dat,

– a film ké szí tés fo lya ma tá nak reál, hu mán, gaz da sá gi
és tár sa dal mi szem pont ból tör té nõ át te kin té sé re ki fej lesz -
tett kész ség.
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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: 24–36 kre dit
iro da lom, film- és szín ház tör té ne ti stú di u mok; tör té ne -

lem és tár sa da lom tör té ne ti, szo ci o ló gi ai, pszi cho ló gi ai is -
me re tek, ze ne tör té net, mû vé sze tek tör té ne te és el mé le te;

– szak mai törzs anyag: 97–130 kre dit
a) ál ta lá nos szak te rü le ti is me re tek: 40–60 kre dit
mé dia szo ci o ló gia, moz gó kép tech ni ka-el mé let, gyár tá si

is me re tek, kom po zí ci ós el mé let, be ve ze tés a lát vány ter ve -
zés be, vir tu á lis tér ter ve zés, di gi tá lis tech ni ka, ál ta lá nos
dra ma tur gia;

b) dif fe ren ci ált szak te rü le ti is me re tek: 57–70 kre dit
vá gá si gya kor lat, vá gás tech ni ka, vá gás-dra ma tur gia;
hang is me ret, akusz ti ka, hang ter ve zés (so und de sign);

egyéb szak te rü le ti is me re tek.

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 vagy ok le -
vél szük sé ges.

7. ALKALMAZOTT LÁTVÁNYTERVEZÉS
ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: al kal ma zott lát -
vány ter ve zés

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: al kal ma zott lát vány ter ve zõ (zá ró jel -
ben meg je löl ve a szak irányt)

– vá laszt ha tó szak irá nyok: dísz let- és jel mez ter ve -
zés; jel mez- és báb ter ve zés; dísz let-, ki ál lí tás- és ar cu -
lat ter ve zés

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Ge ne ral
Set De sig ner

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet

4. Kép zé si ág: ipar 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: 30 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/dip lo ma mun ká 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 meg -
szer zett kor tör té ne ti, kosz tüm tör té ne ti, nép raj zi, dra ma tur -
gi ai, ze ne tör té ne ti, pszi cho ló gi ai, fi lo zó fi ai, esz té ti kai és
mû vé szet tör té ne ti is me re te ik bir to ká ban ké pe sek a ha zai
és nem zet kö zi szín há zi mû he lyek ben, a fil mes, il let ve te le -
ví zi ós pro duk ci ók ban, mû vé sze ti ren dez vé nyek és ki ál lí -
tá sok lét re ho zá sá ban ve ze tõ ter ve zõ mû vész irá nyí tá sa
mel lett komp lex ter ve zõi fel ada tok meg ol dá sá ra. A vég -
zet tek is me rik a szín ház bel sõ fel épí té sé re, a film- és te le -
ví zi ós pro duk ci ók kör nye ze té re és inf ra struk tú rá já ra, va la -
mint mû vé sze ti ren dez vé nyek és ki ál lí tá sok ki vi te le zé si
le he tõ sé ge i re vo nat ko zó tu dás anya got. Fel ké szült sé gük
alap ján al kal ma sak ta nul má nya ik mes ter kép zés ke re tei
közt tör té nõ foly ta tá sá ra.

A kép zé si ágon be lü li kö zös kom pe ten ci ák:
Az alap fo ko zat tal ren del ke zõk is me rik: a vi zu á lis kom -

mu ni ká ció alap ve tõ köz lés for má it, a vi zu á lis nyelv sa já -
tos sá ga it; a leg fon to sabb raj zo lá si, fes té si, min tá zá si tech -
ni ká kat, anya go kat, esz kö zö ket, el já rá so kat; a kü lön bö zõ
áb rá zo lá si kon ven ci ó kat, ter ve zé si mód sze re ket, fo lya ma -
to kat; fel hasz ná lói szin ten is me rik a ter ve zé si fo lya ma tok -
hoz szük sé ges szá mí tó gé pes prog ra mo kat.

Ren del kez nek: a vi zu á lis kul tú ra fo gal ma i nak értõ al -
kal ma zá sá hoz szük sé ges ké pes sé gek kel, a gya kor la ti fel -
ada tok meg ol dá sá hoz szük sé ges jár tas sá gok kal és kész sé -
gek kel.

a) Az al kal ma zott lát vány ter ve zés alap kép zé si sza kon
vég zet tek is me rik:

– a kü lön bö zõ mû vé sze ti köz lés for mák for ma nyel vét
és sa já tos sá ga it,

– a kor társ szín ház mû vé sze tet és kép zõ mû vé sze tet,
– a szín ház mint in téz mény mû kö dé si el ve it,
– a szín ház épí té szet tör té nel mi és szer ke ze ti is me re te it, 

a szín ház in téz mé nyé nek fo gal mát és mû kö dé sét,
– a vi se let tör té ne ti ko rok jel leg ze tes sé ge it és azok vál -

to zá sa it,
– a mû vé sze ti ko rok ré gi ók sze rin ti ha tá sa it a kör nye -

zet kul tú rá ra és a mû vé szet re,
– a for ma és tér kap cso la tát,
– a pers pek tí va tör vényszerûségeit,
– a szín pa di tér és a mû vé sze ti és tár gyi be mu ta tók

össze füg gé se it,
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– az em be ri test arány rend sze rét, fel épí té sét, csont váz -
rend sze rét,

– az elekt ro ni ká val se gí tett, több di men zi ós mód sze re -
ket és a tech ni kai fej lõ dés sel fo lya ma to san meg úju ló, in -
ter me di á lis kor sze rû el já rá so kat.

b) Az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– ön ál ló an, a kü lön bö zõ ter ve zé si mun kák kal kap cso -

la tos el mé le ti és gya kor la ti fel ada tok meg ol dá sá ra (elem -
zé sek, jel lem zé sek, le kép zé sek),

– kor sze rû szak tech no ló gi ák te rü le tén szer zett jár tas -
ság gal szak mai fel ada tok meg ol dá sá ra,

– igé nyes szín vo na lon lát vá nyos gra fi kai ter vek ké szí -
té sé re,

– az egyes sze re pek nél je lent ke zõ ka rak te risz ti kus vo -
ná sok figye lembevételére,

– a szín ház- és film mû vé szet te rü le tén, a te le ví zi ós
szín te re ken, a mû vé sze ti ese mé nyek szín te re in meg bí zá -
sok tel je sí té sé re.

c) A sze mé lyes adott sá gok, kész sé gek te rén ren del kez -
nek:

– kor sze rû, de sze mé lyes vi zu á lis íté let al ko tá si ké pes -
ség gel,

– ha té kony kre a ti vi tás sal,
– cso port mun ká ban tör té nõ te vé keny ség vég zé sé nek

ké pes sé gé vel,
– jó in terp re tá ci ós és kom mu ni ká ci ós ké pes ség gel,
– tech ni kai adott sá gok al kal ma zá si ké pes sé gé vel,
– ter ve zõi at ti tûd del,
– jó kéz ügyes ség gel,
– al ko tó kész ség gel.

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: 38–56 kre dit
raj zo lás, fes tés, kre a tív vi zu á lis is me re tek, mû vé szet tör -

té net, szak tör té net, mû sza ki áb rá zo lás, ter ve zé si alap is me -
re tek, in for ma ti ka, for ma- és tér áb rá zo lás, mû ve lõ dés tör -
té net, szín tan;

– szak mai törzs anyag: 47–67 kre dit
min tá zás, mû vé szet tör té net, szak tör té net, drá ma tör té -

net, dra ma tur gia, vi se let tör té net, kör nye zet kul tú ra, raj zo -
lás és fes tés, áb rá zo ló ge o met ria, dísz let ter ve zés, jel mez -
ter ve zés, épí té szet tör té net, szín pad épí té szet, ze ne tör té net,
ze ne dra ma tur gia, ter ve zõ gra fi ka, ti po grá fia, me di á lis is -
me re tek, ana tó mia, mû vész te le pi gya kor lat, ta nul mány út;

– dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 47–67 kre dit
a) dísz let- és jel mez ter ve zés szak irány
a szín há zi, fil mes, te le ví zi ós dísz let- és jel mez ter ve zés;

a ter ve zés fo lya ma ta, gya kor la ta; a drá ma, a drá mai tér, a
drá mai jel lem fo gal ma, elem zé se; a ter ve zés és ki vi te le zés
hely szí ne i nek (szín pad, stú dió, sza bad tér, mû he lyek stb.)
gya kor la ti is me re tei; a dísz let- és jel mez ter vek ki vi te le zé -
se, a ki vi te le zés ko or di ná lá sa, gya kor la ti sza bá sza ti, vi lá -
gí tás tech ni kai, szín pa di maszk és smink is me re tek;

b) jel mez- és báb ter ve zés szak irány
a jel mez- és báb ter ve zés is me ret kö rei, ter ve zé si fo lya -

ma ta, gya kor la ta; sza bá szat, szín pa di maszk és smink is -
me re tek; báb ter ve zés és báb tör té net; a báb elõ adá sok lát vá -
nyá nak és fi gu rá i nak lét re ho zá sa; a báb fi gu ra ará nya i nak,
mû kö dé si tech no ló gi á já nak gya kor la ti és el mé le ti is me re -
tei; a báb ter ve zést és ki vi te le zést ko or di ná ló is me re tek;

c) dísz let-, ki ál lí tás- és ar cu lat ter ve zés szak irány
a dísz let ter ve zés is me ret kö rei, ter ve zé si gya kor la ta, fo -

lya ma ta; vi lá gí tás tech ni kai is me re tek és gya kor lat; a tér -
ter ve zés, tér szer ve zés, tér be ren de zés, a téri ar cu lat ter ve zés 
is me re tei; szá mí tó gé pes, ti po grá fi ai, ter ve zõ gra fi kai, fo -
tó tech ni kai el mé le ti ter ve zé si és gya kor la ti ki vi te le zé si,
szer ve zé si is me ret kö rök.

9. Szak mai gya kor lat:

A kép zés ide je alatt két al ka lom mal egy-egy 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 leg alább egy élõ ide gen 
nyelv bõl 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.

8. ANIMÁCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: ani má ció

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: ani má ci ós ter ve zõ
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: BA in

Ani ma ti on

3. Kép zé si te rü let: mû vé sze ti

4. Kép zé si ág: film- és vi deo mû vé sze ti

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: 44 kre dit;

6.2. A szak irány hoz ren del he tõ mi ni má lis kreditérték: –;

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;
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6.4. A port fo li ó hoz (dip lo ma ter ve zé si fel adat hoz) és
a szak dol go zat hoz ren del he tõ mi ni má lis kre di tér ték:
10 kre dit:

a) A port fo li ó hoz (dip lo ma ter ve zé si fel adat hoz) ren -
del he tõ mi ni má lis kre di tér ték: 5 kre dit;

b) A szak dol go zat hoz ren del he tõ mi ni má lis kre di tér -
ték: 5 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: –.

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 sza kon fo lyó ok ta tás cél ja olyan ani má ci ós ter ve zõk
kép zé se, akik az ani má ció ha gyo má nyos és új ága za ta i ban, 
a mé di á ban, a szó ra koz ta tó- és a kre a tív ipar ban, va la mint
a tu do má nyok vi zu a li zá ci ó ra tá masz ko dó te rü le te in is te -
vé keny ked nek és al kot nak. A te le ví zi ó zás és a film ipar
igé nye it ki szol gá ló ani má ci ós meg ol dá sok te rü le tén ké pe -
sek al ko tói fel ada tok el lá tá sá ra. Kép zett sé gük és kész sé -
ge ik bir to ká ban egy aránt al kal ma sak ön ál ló an te vé keny -
ked ni, il let ve na gyobb pro duk ci ók rész fel ada ta it cso port -
mun ká ban tel je sí te ni. Kel lõ mély sé gû szak mai és el mé le ti
is me re tek kel ren del kez nek a kép zés mes ter kép zés ben tör -
té nõ foly ta tá sá ra.

a) Az alap fo ko zat bir to ká ban az ani má ció alap kép zé si
sza kon vég zet tek is me rik:

– az ani má ci ós ter ve zõi te vé keny ség alap szin tû el mé le -
ti és gya kor la ti is me re te it,

– a moz ga tás, a lát vány te rem tés és a moz gó kép alap ve -
tõ össze füg gé se it,

– a kü lön bö zõ mé dia fe lü le tek spe ci á lis kö rül mé nye i -
bõl adó dó sa já tos sá gok in teg rá lá sát a ter ve zés be,

– a pro duk ci ók fel épí té sé nek gaz da sá gi, tár sa dal mi és
pi a ci szem pon tú meg ter ve zé sét,

– az ani má ci ós film ké szí tés mun ka fo lya ma ta it (elõ ké -
szí tés, gyár tás és utó mun ká la tok),

– a hang ter ve zés gya kor la ti fel ada ta i nak meg ol dá sá hoz 
szük sé ges is me re te ket,

– a lát vány vi lág fej lesz té sé nek tech ni ká it,
– a moz gó kép és ál ta lá ban a kul tú ra te rü le tén szük sé -

ges fo gal mi bá zist.
b) Az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– ani má ci ós ter ve zõi kép zett sé gük nek meg fe le lõ kre a -

tív fel ada tok el lá tá sá ra,
– ani má ci ós pro duk ci ók és kom mu ni ká ci ós fe lü le tek

ani má ci ós meg ol dá sa i nak ter ve zé sé re és ki vi te le zé sé re,
– a pro duk ci ó val kap cso la tos kre a tív el kép ze lé se ik,

kon cep ci ó juk pre zen tá lá sá ra, do ku men tá lá sá ra és gaz da -
sá gi szem pon to kat figye lembe véte lével ala kí tá sá ra, vi tás
hely ze tek ben azok in dok lá sá ra,

– az ani má ci ós tech ni kák fel hasz ná lá sá ra, és az ak tu á -
lis mé dia fe lü let és a fel ada tok spe ci fi ku mai sze rint azok
ki vá lasz tá sá ra és al kal ma zá sá ra,

– az ani má ció ki vi te le zé se so rán a gyár tá si hely ze tek
át lá tá sá ra,

– a pro duk ci ók ha té kony ki vi te le zé sé nek meg szer ve -
zé sé re,

– fi gu rák ter ve zé sé re, ké pes-for ga tó köny vek fej lesz -
té sé re,

– já ték fej lesz tés re, in ter fé szek vi zu á lis rend sze re i nek
mû köd te té sé re,

– tu do má nyos ku ta tá sok ban való együtt mû kö dés re a
va ló sá got imi tá ló moz gó ké pes fel ada tok meg ol dá sa és a
ter mé sze ti fo lya ma tok va ló ság hû áb rá zo lá sá nak fej lesz té -
se te rén.

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

– együtt mû kö dé si kész ség,
– eti kai ér zék,
– kre a ti vi tás,
– mi nõ ség tu dat és mi nõ ség igény,
– kri ti kai at ti tûd,
– ér té kek ki ala kí tá sá ra és meg tar tá sá ra tö rek võ cél tu -

da tos ma ga tar tás,
– pro duk ci ók és pro jek tek meg va ló sí tá sa so rán csa pat -

mun ká ban való rész vé tel,
– hu mor, öt let gaz dag ság.

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: 30–60 kre dit
mû vé sze ti ta nul má nyok (vi zu á lis stú di u mok, a va ló ság

raj zi elem zé se); ani má ci ós stú di u mok (ani má ci ós tech ni -
kák el sa já tí tá sa és al kal ma zá sai); szak el mé le ti alap is me re -
tek (a kor társ vi zu á lis kom mu ni ká ció meg is me ré se); szak -
ági is me re tek (a ti po grá fia alap jai); el mé le ti stú di u mok
(ál ta lá nos el mé le ti alap is me re tek);

– szak mai törzs anyag: 70–170 kre dit, eb bõl
a) kö te le zõ ter ve zé si és szak el mé le ti is me re tek, kö te le -

zõ ál ta lá nos el mé le ti is me re tek: 30–80 kre dit
ani má ci ós stú di u mok (az ani má ci ós ter ve zés kre a tív fel -

ada tai); szak el mé let (az ani má ció tör té ne te, ál ta lá nos dra -
ma tur gi ai is me re tek, be ve ze tés a hang és a zene vi lá gá ba, a 
fil mes pro duk ci ók fel épí té se); szak ági is me re tek (film dra -
ma tur gia); szak gya kor lat (di gi tá lis tech no ló gi ák és al kal -
ma zá sa ik, a hang és a zene al kal ma zá si me tó du sai); el mé -
le ti stú di u mok (fi lo zó fi ai, mû vé szet tör té ne ti és tár sa da -
lom tu do má nyi is me re tek);

b) szak mai gya kor la tok: 10–20 kre dit;
c) dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 30–70 kre dit
kö te le zõ en vá laszt ha tó ter ve zé si és szak el mé le ti is me -

re tek, kö te le zõ en vá laszt ha tó ál ta lá nos el mé le ti is me re tek:
mû vé sze ti és ani má ci ós stú di u mok (pél dá ul lát vány tan,
film gra fi kai ta nul má nyok, az ani má ció in ter ak tív al kal ma -
zá sai); szak ági is me re tek (pél dá ul for ga tá si, pro du ce ri,
jogi és pre zen tá ci ós is me re tek, di gi tá lis tech ni kák al kal -
ma zá sai, az in ter ak tív dra ma tur gia alap jai); el mé le ti stú -
diumok (fi lo zó fi ai, mû vé szet tör té ne ti és tár sa da lom tu do -
má nyi is me re tek).
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9. Szak mai gya kor lat:

A szak mai gya kor la tok cél ja, hogy a hall ga tók az ani -
má ció kü lön bö zõ te rü le te in mû kö dõ kre a tív és ki vi te le zõ
stú di ók mun ká já ba kap cso lód va sze rez ze nek ta pasz ta la to -
kat. Az em lí tett hely szí nek le het nek ani má ci ós fil mek elõ -
ké szí té sé vel, gyár tá sá val fog lal ko zó stú di ók, fil mes, te le -
ví zi ós pro duk ci ók utó mun ká la ta i val, spe ci á lis ef fekt je i -
vel, trükk je i vel fog lal ko zó stú di ók, vi deó- és com pu ter já -
té ko kat fej lesz tõk, in ter ne tes és mo bil tar tal ma kat fej lesz -
tõk és min den olyan te rü let, ahol az ani má ci ót kom mu ni -
ká ci ós esz köz ként al kal maz zák. A hall ga tók a szak mai
gya kor lat ide je alatt meg is mer ked nek gyár tá si, fej lesz té si
sa ját sá gok kal, tu dás szint jük nek meg fele lõen be kap cso -
lód nak a mun ká ba, is me re te ket sze rez nek kü lön bö zõ mun -
ka fo lya ma tok és kre a tív mû ve le tek rend sze ré rõl, fel épí té -
sé rõl, mun ka kö rök egy más hoz való vi szo nyá ról.

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.

9. DESIGN- ÉS MÛVÉSZETELMÉLET
ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: de sign- és mû vé -
szet el mé let

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: de sign- és mû vé szet elem zõ
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: BA in

Art and De sign The o ry

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet

4. Kép zé si ág: ipar 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: –;

6.2. A szak irány hoz ren del he tõ mi ni má lis kreditérték: –;

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 del he tõ mi ni má lis 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: 54 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 sza kon fo lyó ok ta tás cél ja olyan szak em be rek kép zé se,
akik kor sze rû is me re tek kel ren del kez nek a vi zu á lis kul tú rát
elem zõ társ disz cip lí nák te rü le te in, ké pe sek is me re te ik
komp lex, in ter disz cip li ná ris és kri ti kai szem lé le tû al kal ma -
zá sá ra, az el mé le ti ref le xi ó ra való fel ké szült sé gük nek pe dig
a kép-, tárgy- és tér al ko tás fo lya ma ta i nak ala pos is me re te is
in teg rált ré szét ké pe zi. A szak el vég zé se a képi vi zu á lis kul -
tú ra, a tárgy kul tú ra és az épí té szet több szem pon tú, ugyan ak -
kor az in ter disz cip li ná ris szem pon to kat egy sé ges kri ti kai
szem lé let tel és kész sé gek kel meg kö ze lí tõ elem zé sé re ké szí ti 
fel a hall ga tó kat. A kép zés ma gas szin tû disz cip li ná ris ala pot 
biz to sít az ok ta tott szak te rü le tek (fi lo zó fia, kom mu ni ká ció -
el mé let, mû vé szet tör té net, tár sa da lom tu do mány, mû vé sze ti
tekh né) szem pont ja i nak és mód sze re i nek al kal ma zá sá hoz,
ugyan ak kor a hall ga tók ala po san meg is me rik az al ko tó fo -
lya ma to kat is, hi szen ezen is me re tek hi á nyá ban az el mé le ti
ref le xió hi á nyos és fe lü le tes le het. Meg szer zett is me re te ik
bir to ká ban a hall ga tók fel ké szül tek ta nul má nya ik mes ter -
kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra.

a) Az alap fo ko zat bir to ká ban a de sign- és mû vé szet el -
mé let alap kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:

– a de sign- és mû vé szet el mé let in ter disz cip li ná ris
szak te rü let hez tar to zó is me ret rend sze re ket,

– a de sign- és mû vé szet el mé let szak te rü let össze füg gé -
se in kí vül esõ alap fo gal ma kat és alap el ve ket,

– a de sign- és mû vé szet el mé let te rü le té re ér vé nyes is -
me ret szer zés mód ja it, a leg fon to sabb is me ret szer zé si for -
rá so kat,

– a de sign el mé le ti, mû vé szet el mé le ti prob lé mák meg -
ol dá sá nak meg kö ze lí té si mód ja it, be le ért ve ebbe a disz cip -
li ná ris, il let ve a komp lex, in teg rált, in ter disz cip li ná ris
meg kö ze lí té se ket is,

– sa ját tu dá suk ha tá ra it, és azt, hogy ezek a kor lá tok ho -
gyan be fo lyá sol ják elem zé se i ket, ma gya rá za ta i kat és meg -
ol dá si ja vas la ta i kat.

b) Az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a de sign- és mû vé szet el mé let szak ér tõ szak kép zett -

ség nek meg fe le lõ mun ka kö rök (pél dá ul szer kesz tõ, szak -
író, szak ok ta tó, mun ka szer ve zõ, ku rá tor asszisz tens stb.)
el lá tá sá ra,

– in for má ci ók kri ti kus, a de sign- és mû vé szet el mé let
szak te rü let in ter disz cip li ná ris szem pont ja it in teg rá ló
elem zé sé re és fel dol go zá sá ra,

– ide gen nyel ven és az in for ma ti ka leg újabb esz kö ze i -
vel való ha té kony kom mu ni ká ci ó ra,

– a de sign- és mû vé szet el mé let szak te rü le ten be lül el -
sa já tí tott prob lé ma meg ol dó tech ni kák és mód sze rek ha té -
kony al kal ma zá sá ra,
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– össze füg gõ szö ve gek, va la mint vi zu á lis je lek kel, ti -
po grá fi ai esz kö zök kel, iko nok kal ta golt szö ve gek, táb lá -
za tok, adat so rok, vi zu á lis rep re zen tá ci ók (moz gó ké pek,
ál ló ké pek, tér ké pek, di ag ra mok stb.) meg ér té sé re, ér tel -
me zé sé re,

– sa ját ta nu lá si fo lya ma ta ik nak egy adott cél men tén
tör té nõ ha té kony meg szer ve zé sé re,

– a leg kü lön bö zõbb ta nu lá si for rá sok 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:
– együtt mû kö dé si kész ség,
– dön tés ho za ta li ké pes ség,
– mi nõ ség tu dat, mi nõ ség igény és si ker ori en tált ság,
– kri ti kai gon dol ko dás és elem zés re való ké pes ség,
– ér té kek ki ala kí tá sá ra és meg tar tá sá ra tö rek võ cél tu -

da tos ma ga tar 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: 30–50 kre dit
fi lo zó fi ai alap is me re tek; kom mu ni ká ció el mé le ti alap is -

me re tek; mû vé szet tör té ne ti alap is me re tek; tár sa da lom tu -
do má nyi alap is me re tek; mû vé sze ti tekh né alap is me re tek
(ter ve zé si fo lya ma tok);

– szak mai törzs anyag: 70–150 kre dit, eb bõl
a) kö te le zõ de sign- és mû vé szet el mé le ti is me re tek:

20–50 kre dit
mû vé szet fi lo zó fia és a de sign fi lo zó fi á ja (kép, tárgy,

tér); vi zu á lis kom mu ni ká ció (kom mu ni ká ció ké pek kel,
nem képi vi zu á lis kom mu ni ká ció: tér és tárgy); mû vé szet -
tör té net és a vi zu á lis kul tú ra tör té ne te; a vi zu á lis kul tú ra
tár sa da lom tu do má nyi elem zé se;

b) kö te le zõ mû vé sze ti tekh né is me re tek: 10–20 kre dit
mû vé sze ti tekh né: kép al ko tás; mû vé sze ti tekh né: tárgy -

al ko tás; mû vé sze ti tekh né: tér al ko tás;
c) dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 40–80 kre dit, eb bõl
– kö te le zõ en vá laszt ha tó de sign- és mû vé szet el mé le ti

is me re tek: 30–60 kre dit
mû vé szet fi lo zó fia és a de sign fi lo zó fi á ja (pél dá ul kép,

tárgy, tér); vi zu á lis kom mu ni ká ció (pél dá ul kom mu ni ká -
ció ké pek kel, nem képi vi zu á lis kom mu ni ká ció: tér és
tárgy); mû vé szet tör té net és a vi zu á lis kul tú ra tör té ne te
(pél dá ul kép, tárgy, tér); a vi zu á lis kul tú ra tár sa da lom tu do -
má nyi elem zé se (pél dá ul mé dia, di vat, vá ros);

– kö te le zõ en vá laszt ha tó mû vé sze ti tekh né is me re tek:
10–20 kre dit

mû vé sze ti tekh né (pél dá ul kép al ko tás, tárgy al ko tás, tér -
al ko tás).

9. Szak mai gya kor lat:

A gya kor la ti kép zés az el mé le ti is me re tek mé lyebb
meg ér té sét, il let ve az egyes te vé keny sé gek kel kap cso la tos
ké pes sé gek és kész sé gek fej lesz té sét szol gál ja. A gya kor -
la ti kép zés be tar toz nak a mû vé sze ti tekh né is me re tek, va -

la mint a de sign- és mû vé szet el mé le ti is me re tek gya kor la ti
ori en tá ci ó jú tár gyai is.

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.

10. FÉMMÛVESSÉG ALAPKÉPZÉSI SZAK

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

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: fém mû ves ter ve zõ
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: BA in

Me tal work and Je wel le ry De sign

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet

4. Kép zé si ág: ipar 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: –;

6.2. A szak irány hoz ren del he tõ mi ni má lis kreditérték: –;

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 port fo li ó hoz (dip lo ma ter ve zé si fel adat hoz) és a
szak dol go zat hoz ren del he tõ kre di tér ték: 10 kre dit:

a) A port fo li ó hoz (dip lo ma ter ve zé si fel adat hoz) ren -
del he tõ kre di tér ték: 5 kre dit,

b) A szak dol go zat hoz ren del he tõ kre di tér ték: 5 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: –.

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 sza kon fo lyó ok ta tás cél ja olyan fém mû ves szak em -
be rek kép zé se, akik a szak te rü let kü lön bö zõ ága i ban ké pe -
sek egye di jel le gû, va la mint kis so ro za tú mû vek és tár gyak
szak sze rû ter ve zé sé re és ma gas szín vo na lú el ké szí té sé re.
Fel ké szült sé gük alap ján ké pe sek a na pon ta vál to zó pi a ci,
tech ni kai, tech no ló gi ai és anyag hasz ná la ti kö rül mé nye ket
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tu da to san in teg rál ni te vé keny sé gük be, akár ön ál ló al ko tó -
ként, akár más szak em be rek kel együtt mû köd ve. Ér zé ke -
nyek a gaz da ság, a kö zös ség és a kör nye zet prob lé má i ra,
ki hí vá sa i ra. Meg szer zett tu dá suk al kal mas sá te szi õket
arra, hogy ta nul má nya i kat a mes ter kép zés ben foly tas sák.

a) Az alap fo ko zat bir to ká ban a fém mû ves ség alap kép -
zé si sza kon vég zet tek is me rik:

– a fém mû ves ter ve zõi és al ko tói te vé keny ség el mé le ti
és gya kor la ti is me re te it,

– a for ma kép zés alap ve tõ össze füg gé se it,
– az ál ta lá nos tárgy- és ter mék ter ve zés mód szer ta ni

alap ja it,
– a fém mû ves ség te rü le tén a ku ta tás mód sze re it, az is -

me ret szer zés és -fel dol go zás mód ja it, a kör nye ze ti, kul tu -
rá lis és tár sa dal mi szem pon tok in teg rá lá sát a ter ve zés be,

– a tárgy (for ma terv) meg je le ní té sé nek képi (elekt ro ni -
kus és ha gyo má nyos), va la mint téri, mo dell sze rû tech ni ká it,

– a tárgy ké szí tés ha gyo má nyos (kéz mû ves) és új sze rû
mód ja it, le he tõ sé ge it.

b) Az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– fém mû ves ter ve zõ szak kép zett sé gük nek meg fe le lõ

fel ada tok el lá tá sá ra,
– tár gyak, tárgy együt te sek ter ve zé sé re és meg al ko tá sá ra,
– a ter ve zett tárgy meg va ló sí tá sá nak me ne dzse lé sé re,
– a tech no ló gia és a piac szak em be re i vel való együtt -

mû kö dés re,
– tár gya ik, ter mé ke ik szak sze rû pre zen tá lá sá ra,
– ter ve ik, meg ol dá si ja vas la ta ik mó do sí tá sá ra a pi a ci,

meg ren de lõi szem pon tok sze rint, a terv cél figye lembe -
véte lével,

– a ter ve zé si mód szer tant a pra xis ba in teg rál ni.
c) A szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -

lyes adott sá gok, kész sé gek:
– kre a ti vi tás,
– kép- és for ma al ko tói te het ség,
– együtt mû kö dé si kész ség és ké pes ség,
– mér le ge lõ és dön tés ho za ta li ké pes ség,
– kom mu ni ká ci ós re per to ár,
– szel le mi nyi tott ság és kí ván csi ság,
– tár sa dal mi fe le lõs ség tu dat (ér tel mi sé gi at ti tûd),
– mi nõ ség tu dat és mi nõ ség igény,
– kri ti kai sze lek ci ós kész ség,
– eti kai el kö te le zett ség,
– ér ték ori en tált igé nyes ség,
– al ko tói hit és ön tu da tos ság.

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: 30–60 kre dit
mû vé sze ti ta nul má nyok (raj zi, plasz ti kai és for ma ta nul -

má nyok); ter ve zé si alap is me re tek (fém mû ves ter ve zé si
alap is me re tek); el mé le ti stú di u mok (ál ta lá nos el mé le ti
alap is me re tek);

– szak mai törzs anyag: 70–170 kre dit, eb bõl
a) kö te le zõ ter ve zé si és szak el mé le ti is me re tek, kö te le -

zõ ál ta lá nos el mé le ti is me re tek: 30–80 kre dit

fém mû ves ter ve zé si stú di u mok (fém mû ves ter ve zé si is -
me re tek); szak el mé let (er go nó mia, ter ve zés-mód szer ta ni
is me re tek, szak tör té net); szak ági is me re tek (fém mû ves
szer ke ze ti ta nul má nyok, áb rá zo ló ge o met ria, mû sza ki is -
me re tek és áb rá zo lás, szí nes fém-tech no ló gia, ás vány- és
drá ga kõ is me ret); szak gya kor lat (fém mû ves tech ni kák); el -
mé le ti stú di u mok (fi lo zó fi ai, mû vé szet tör té ne ti és tár sa da -
lom tu do má nyi is me re tek);

b) szak mai gya kor la tok: 10–20 kre dit;
c) dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 30–70 kre dit
kö te le zõ en vá laszt ha tó ter ve zé si és szak el mé le ti is me -

re tek, kö te le zõ en vá laszt ha tó ál ta lá nos el mé le ti is me re tek:
fém mû ves ter ve zé si stú di u mok (pél dá ul ék szer ter ve zés, 

öl töz kö dés ki egé szí tõ-ter ve zés, érem ter ve zés); szak ági is -
me re tek (pél dá ul mû sza ki is me re tek és áb rá zo lás, szín- és
fe lü let kép zés, érem ve ré si tech no ló gia, spe ci á lis tech ni -
kák); el mé le ti stú di u mok (fi lo zó fi ai, mû vé szet tör té ne ti és
tár sa da lom tu do má nyi is me re tek).

9. Szak mai gya kor lat:

A szak mai gya kor lat so rán a hall ga tók mû vé sze ti al ko -
tó mû he lyek ben, ga lé ri ák ban, ki ál lí tó he lye ken töl tött idõ -
szak so rán meg is mer ked nek azok te vé keny sé gé vel, al ko -
tó- és pro mó ci ós mun ká juk kal. Gya kor la tot sze rez nek a
mû tár gyak elõ ál lí tá sá ban, azok ins tal lá lá sá ban és a pi a ci
kap cso lat tar tás tech ni ká i ban. Al ko tó te le pek, mû vé sze ti tá -
bo rok prog ram ja i ban vesz nek részt, ahol ta nul má nya ik ki -
e gé szí té se kép pen sza bad stú di u mo kat vé gez nek.

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.

11. FORMATERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: for ma ter ve zés

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: for ma ter ve zõ
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: BA in In -

dust ri al and Pro duct De sign

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet

4. Kép zé si ág: ipar 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;
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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: –;

6.2. A szak irány hoz ren del he tõ mi ni má lis kreditérték: –;

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 port fo li ó hoz (dip lo ma ter ve zé si fel adat hoz) és a
szak dol go zat hoz ren del he tõ kre di tér ték: 10 kre dit:

a) A port fo li ó hoz (dip lo ma ter ve zé si fel adat hoz) ren -
del he tõ kre di tér ték: 5 kre dit,

b) A szak dol go zat hoz ren del he tõ kre di tér ték: 5 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: –.

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 sza kon fo lyó ok ta tás cél ja olyan szak em be rek kép zé -
se, akik a for ma ter ve zés kü lön bö zõ te rü le te in ké pe sek kis-
és nagy so ro za tú ter mé kek for mai tu laj don sá ga i nak és
hasz ná la ti jel lem zõ i nek meg ter ve zé sé re. Fel ké szült sé gük
és mes ter ség be li is me re te ik le he tõ vé te szi szá muk ra, hogy
az ipar el vá rá sa i nak és le he tõ sé ge i nek figye lembe véte -
lével kre a tív vá la szo kat tud ja nak adni a pi ac gaz da ság, a
tár sa da lom és a kör nye zet ki hí vá sa i ra, akár ön ál ló an, akár
más szak em be rek kel együtt mû köd ve. Kép zett sé gük és
kész sé ge ik bir to ká ban al kal mas sá vál nak olyan egye di
vagy kis szé ri ás tár gyak ter ve zé sé re, ame lyek nek elõ ál lí tá -
sát és akár for gal ma zá sát is ké pe sek le bo nyo lí ta ni. Meg -
szer zett is me re te ik bir to ká ban al kal ma sak ta nul má nya ik
mes ter kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra.

a) Az alap fo ko zat bir to ká ban a for ma ter ve zés alap kép -
zé si sza kon vég zet tek is me rik:

– a for ma ter ve zõi te vé keny ség alap szin tû gya kor la ti és
el mé le ti is me re te it,

– a tárgy-, il let ve ter mék funk ci ók és a for ma kép zés
alap ve tõ össze füg gé se it,

– az ál ta lá nos ter mék- és tárgy ter ve zés mód szer ta ni
alap ja it,

– a for ma ter ve zés te rü le tén a ter ve zõi ku ta tás mód sze -
rét, az is me ret szer zés mód ja it, a fon to sabb ter ve zõi in for -
má ció bá zi so kat és in for má ció szer zé si for rá so kat, az in for -
má ci ók elem zé sét és rend sze re zé sét,

– az er go nó mi ai, a mû sza ki, a gaz da sá gi, a pi a ci és a
tár sa dal mi szem pon tok nak a ter ve zés be in teg rá lá sát,

– a for ma terv lát vány sze rû meg je le ní té sé nek kézi és
elekt ro ni kus tech ni ká it,

– a tér be li mo dell ké szí tés anya ga it és tech ni ká it.
b) Az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– for ma ter ve zõ szak kép zett sé gük nek meg fe le lõ mun -

ka kö rök el lá tá sá ra,
– egy tárgy vagy ter mék meg ter ve zé sé re, eset le ges ki -

vi te le zé sé re,

– a terv meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges tár sa dal mi, mû -
sza ki, gaz da sá gi és pi a ci te rü le tek szak em be re i vel való
együtt mû kö dés re,

– a ter ve zett tárggyal, ter mék kel kap cso la tos ter ve zé si
meg fon to lá sa ik in dok lá sá ra, dön té se ik meg vé dé sé re,

– a for ma ter ve zés te rü le tén szo ká sos spe ci á lis áb rá zo -
lá si és mo dell ké szí té si tech ni kák és ter ve zé si mód sze rek
al kal ma zá 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,
– együtt mû kö dé si kész ség,
– dön tés ho za ta li ké pes ség,
– ér ve lé si kész ség,
– szel le mi nyi tott ság,
– mi nõ ség tu dat és mi nõ ség igény,
– si ker ori en tált ság,
– kri ti kai at ti tûd,
– eti kai ér zék,
– ér té kek lét re ho zá sá ra és meg tar tá sá ra tö rek võ cél tu -

da tos ma ga tar 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: 30–60 kre dit
mû vé sze ti ta nul má nyok (raj zi, plasz ti kai és for ma ta nul -

má nyok); for ma ter ve zé si stú di u mok (for ma ter ve zé si alap -
is me re tek); el mé le ti stú di u mok (ál ta lá nos el mé le ti alap is -
me re tek);

– szak mai törzs anyag: 70–170 kre dit, eb bõl
a) kö te le zõ ter ve zé si és szak el mé le ti is me re tek, kö te le -

zõ ál ta lá nos el mé le ti is me re tek: 30–80 kre dit
for ma ter ve zé si stú di u mok (for ma ter ve zé si is me re tek);

szak el mé let (er go nó mia és for ma ter ve zés-mód szer ta ni is -
me re tek); szak ági is me re tek (áb rá zo ló ge o met ria és mû -
sza ki áb rá zo lás, mû sza ki és konst ruk ci ós is me re tek, szín -
ta ni, fe lü let kép zé si és ti po grá fi ai is me re tek); szak gya kor -
lat (tér be li mo dell ké szí té si is me re tek); el mé le ti stú di u mok
(fi lo zó fi ai, mû vé szet tör té ne ti és tár sa da lom tu do má nyi is -
me re tek);

b) szak mai gya kor la tok: 10–20 kre dit;
c) dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 30–70 kre dit
kö te le zõ en vá laszt ha tó ter ve zé si és szak el mé le ti is me -

re tek, kö te le zõ en vá laszt ha tó ál ta lá nos el mé le ti is me re tek:
for ma ter ve zé si stú di u mok (pél dá ul ter mék-, bú tor- és

cso ma go lás ter ve zé si alap is me re tek); szak ági is me re tek
(pél dá ul ál ta lá nos ter mék konst ruk ci ós, bú tor-szer ke zet ta -
ni és cso ma go lás tech no ló gi ai is me re tek); el mé le ti stú di u -
mok (fi lo zó fi ai, mû vé szet tör té ne ti és tár sa da lom tu do má -
nyi is me re tek).

9. Szak mai gya kor lat:

A szak mai gya kor la tok cél ja, hogy a hall ga tók a for ma -
ter ve zés kü lön bö zõ te rü le te in meg is mer jék az ipar vál la la -
tok ter mék ter ve zõ, ter mék fej lesz tõ mun ká já nak, il let ve a
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de sign-vál lal ko zá sok nak vagy ki sebb ter ve zõ-gyár tó vál -
lal ko zá sok nak min den nap ja it. A hall ga tó a szak mai gya -
kor lat alatt be kap cso ló dik né hány cég ter ve zõ mun ká já ba,
fel ké szült sé gé nek meg fe le lõ fel ada tok meg ol dá sá ban vesz 
részt, olyan gya kor la ti is me re tek re és kom pe ten ci ák ra tesz
szert, ame lyek re ké sõb bi pá lya fu tá sa so rán szük sé ge lesz.

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.

12. FOTOGRÁFIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: fo to grá fia

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: fo to grá fus ter ve zõ
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: BA in

Pho tog rap hy

3. Kép zé si te rü let: mû vé sze ti

4. Kép zé si ág: ipar mû vé sze ti

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: –;

6.2. A szak irány hoz ren del he tõ mi ni má lis kreditérték: –;

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 port fo li ó hoz (dip lo ma ter ve zé si fel adat hoz) és a
szak dol go zat hoz ren del he tõ kre di tér ték: 10 kre dit;

a) A port fo li ó hoz (dip lo ma ter ve zé si fel adat hoz) ren -
del he tõ kre di tér ték: 5 kre dit.

b) A szak dol go zat hoz ren del he tõ kre di tér ték: 5 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: –.

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 sza kon fo lyó ok ta tás cél ja olyan szak em be rek kép zé -
se, akik a fo to grá fia sa já tos for ma nyel vé nek is me re té ben

ké pe sek képi üze ne tek, nar ra tí vák meg fo gal ma zá sá ra a
 fotográfiához kap cso ló dó kü lön bö zõ ér tel me zé sek fi lo zó -
fi ai, szo ci o ló gi ai és mû vé sze ti as pek tu sa i nak figye lembe -
véte lével. A kép zés elõ se gí ti az esz té ti kai és kon cep tu á lis
ké pes sé ge ik ki bon ta ko zá sát, va la mint a fo to grá fia mû fa ji
kü lönb sé ge i nek meg ér té sét, értõ hasz ná la tát. A hall ga tók
ké pe sek össze han gol ni a tech no ló gia új don sá ga i ban rej lõ
le he tõ sé ge ket sa ját al ko tói el kép ze lé se ik kel. A meg szer -
zett in ter disz cip li ná ris tu dás le he tõ vé te szi a vég zet tek
szá má ra, hogy az in teg rált vi zu á lis csa tor ná kon ke resz tül
és a mo dern kép al ko tá si mód sze rek meg is me ré sén át mun -
ká juk kal ha té kony sze re pet tölt se nek be a vi zu á lis kul tú ra
tár sa dal mi ki tel je sí té sé ben. Meg szer zett is me re te ik bir to -
ká ban al kal ma sak ta nul má nya ik mes ter kép zés ben tör té nõ
foly ta tá sá ra.

a) Az alap fo ko zat bir to ká ban a fo to grá fia alap kép zé si
sza kon vég zet tek is me rik:

– a fo to grá fia mû fa ja it,
– a fo to grá fia és tá gabb ér te lem ben a vi zu á lis kom mu -

ni ká ció kü lön bö zõ te rü le te it,
– a fo to grá fi ai ter ve zõ te vé keny ség hez szük sé ges alap -

szin tû gya kor la ti és el mé le ti is me re te ket,
– a kom mu ni ká ció és az in for má ció mé lyebb össze füg -

gé se it, azok ér tel me zé se it,
– az in for má ci ók meg szer zé sé nek és adap tá lá sá nak el -

já rá sa it és mód sze re it,
– a leg újabb fo to grá fi ai tech no ló gi ai el já rá so kat,
– a ro ko nít ha tó (ki egé szí tõ és tá mo ga tó) mé di u mok

gya kor la tát,
– a pre zen tá ció – mint az el sa já tí tott is me ret anyag gya -

kor la ti pro duk tu ma – ké szí té sé nek el ve it,
– a kor mo dern vi zu á lis ki hí vá sa it és szak mai el vá rá sa it 

ha zai és nem zet kö zi szin ten egy aránt, mind az al kal ma -
zott, mind a mû vé sze ti te rü le te ken.

b) Az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a fo to grá fia szak te rü le tén fel me rü lõ ál ta lá nos fel ada -

tok meg ol dá sá ra,
– a fo to grá fu si szak kép zett sé gük nek meg fe le lõ mun ka -

kö rök el lá tá sá ra,
– vi zu á lis üze ne tek ter ve zé sé re, meg va ló sí tá sá ra, me -

lyek tár sa dal mi, ra ci o ná lis és emo ci o ná lis igé nye ket elé gí -
te nek ki,

– a ter ve ik meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges tár sa dal mi,
mû sza ki és gaz da sá gi te rü le tek szak em be re i vel való
együtt mûködésre,

– a vi zu á lis kom mu ni ká ció fon tos sá ga meg ér té sé nek
elõ se gí té sé re a tár sa da lom ke re te in be lül,

– egyes szak mai fel ada tok esz mei, tar tal mi, gaz da sá gi
és tár sa dal mi szem pon tú elem zé sé re,

– kap cso lat tar tás ra ha zai, il let ve nem zet kö zi szin te ken, 
ez zel elõ se gít ve a ha zai fo to grá fia és mé dia te rü le tek jobb
meg ér té sét és el is me ré sét itt hon és kül föl dön egy aránt.

c) A szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyes adott sá gok és kész sé gek:
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– együtt mû kö dé si, kap cso lat te rem tõ ké pes ség,
– az egyé ni dön tés ho za tal ké pes sé ge,
– mi nõ ség tu dat és mi nõ ség igény,
– si ker ori en tált ság,
– kri ti kai at ti tûd,
– az ér té kek meg te rem té sé re és meg õr zé sé re tö rek võ

ma ga tar tás,
– cso port mun ká ra való 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: 30–60 kre dit
mû vé sze ti ta nul má nyok (lát vány tan, vi zu á lis stú di u -

mok, ti po grá fi ai ta nul má nyok); szak el mé le ti alap is me re -
tek (kor társ vi zu á lis kom mu ni ká ció, la bor gya kor lat); el -
mé le ti stú di u mok (ál ta lá nos el mé le ti alap is me re tek);

– szak mai törzs anyag: 70–170 kre dit, eb bõl
a) kö te le zõ ter ve zé si és szak el mé le ti is me re tek, kö te le -

zõ ál ta lá nos el mé le ti is me re tek: 30–80 kre dit
ter ve zé si stú di u mok (fo to grá fi ai ter ve zé si alap is me re -

tek a do ku men ta riz mus, a ri port, a sta ge és a kí sér le ti te rü -
le te ken, kre a tív ter ve zés); szak mai stú di u mok (stú dió gya -
kor lat és di gi tá lis gya kor lat); szak el mé let (fo to grá fia szak -
tör té net, ter ve zés el mé let); el mé le ti stú di u mok (fi lo zó fi ai,
mû vé szet tör té ne ti és tár sa da lom tu do má nyi is me re tek);

b) szak mai gya kor la tok: 10–20 kre dit
c) dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 30–70 kre dit
kö te le zõ en vá laszt ha tó ter ve zé si és szak el mé le ti is -

me re tek, kö te le zõ en vá laszt ha tó ál ta lá nos el mé le ti is -
me re tek: 

ter ve zé si stú di u mok (pél dá ul fo to grá fia spe ci fi ku mok,
for ga tá si is me re tek); szak ági is me re tek (pél dá ul pro duk ci ós
is me re tek, dra ma tur gia, hang kul tú ra, kre a tív hang, ti po grá -
fia, nyom da tech no ló gia, elekt ro ni kus kép al ko tás, in for má ci -
ós ar chi tek tú ra); el mé le ti stú di u mok (fi lo zó fi ai, mû vé szet -
tör té ne ti és tár sa da lom tu do má nyi is me re tek).

9. Szak mai gya kor lat:

A szak mai gya kor la tok cél ja, hogy a hall ga tók a fo to -
grá fia kü lön bö zõ te rü le te in mû kö dõ kre a tív és ki vi te le -
zõ stú di ók, ügy nök sé gek mun ká já ba be kap cso lód va
sze rez ze nek ta pasz ta la to kat. Az em lí tett hely szí nek le -
het nek rek lám, edi to ri al vagy egyéb al kal ma zott jel le gû
fo tó anya gok elõ ké szí té sé vel, gyár tá sá val fog lal ko zó
stú di ók, il let ve fo tó ügy nök sé gek, szer kesz tõ sé gek, va -
la mint min den olyan te rü let, ahol a fo to grá fi át kom mu -
ni ká ci ós esz köz ként al kal maz zák. A hall ga tók a szak -
mai gya kor lat so rán meg is mer ked nek gyár tá si, fej lesz -
té si sa ját sá gok kal, tu dás szint jük nek meg fele lõen be -
kap cso lód nak a mun ká ba, is me re te ket sze rez nek kü lön -
bö zõ mun ka fo lya ma tok és kre a tív mû ve le tek rend sze ré -
rõl, fel épí té sé rõl, mun ka kö rök egy más hoz való vi szo -
nyá ról. A gya kor la tok so rán szer zett is me re tek és kom -
pe ten ci ák je len tõs mér ték ben se gí tik a maj da ni pá lya -
kez dést és be il lesz ke dést a kre a tív ipar ba.

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.

13. KERÁMIATERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: ke rá mia ter ve zés

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: ke rá mia ter ve zõ
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: BA in

Ce ra mic De sign

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet

4. Kép zé si ág: ipar 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: –;

6.2. A szak irány hoz ren del he tõ mi ni má lis kreditérték: –;

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 port fo li ó hoz (dip lo ma ter ve zé si fel adat hoz) és a
szak dol go zat hoz ren del he tõ kre di tér ték: 10 kre dit;

a) A port fo li ó hoz (dip lo ma ter ve zé si fel adat hoz) ren -
del he tõ kre di tér ték: 5 kre dit,

b) A szak dol go zat hoz ren del he tõ kre di tér ték: 5 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: –.

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 sza kon fo lyó ok ta tás cél ja olyan szak em be rek kép zé -
se, akik kul tu rá lis és szak el mé le ti, kor sze rû tech no ló gi ai
és mes ter ség be li, mû vé szet el mé le ti és tu do má nyos is me -
re te ik bir to ká ban ké pe sek meg ol da ni a ke rá mia ter ve zés
szak te rü le tén fel me rü lõ kéz mû ves és ipa ri ter ve zé si fel -
ada to kat. Fel ké szült sé gük alap ján a pi ac gaz da ság ki hí vá -
sa it ru gal ma san tud ják ke zel ni. Ké pe sek az egye di, a kis-
és nagy szé ri ás tár gyak ter ve zé sé re, meg va ló sí tá sá ra. Ter -
ve zõ mun ká ju kat ön ál ló an vé ge zik, de más ha zai és nem -

2007/31. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2015



zet kö zi szak em be rek kel együtt mû köd ve cso port mun ká -
ban is al kot nak. Fe le lõs sé get érez nek a vi zu á lis és kü lö nö -
sen a tár gyi kul tú ra ér té ke i nek vé del me és a tárgy kul tú ra
fej lesz té se iránt a kör nye zet meg óvá sá nak figye lembe -
véte lével. Kel lõ mély sé gû szak mai és el mé le ti 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 ra.

a) Az alap fo ko zat bir to ká ban a ke rá mia alap kép zé si
sza kon vég zet tek is me rik:

– a ke rá mi a ter ve zõi te vé keny ség hez szük sé ges alap -
szin tû gya kor la ti és el mé le ti is me re te ket,

– a ke rá mia ter ve zés te rü le tén fel me rü lõ ál ta lá nos ter -
mék- és tárgy ter ve zé si fel ada tok meg ol dá si le he tõ sé ge it,

– a ke rá mia ter ve zés te rü le tén az is me ret szer zés mód -
jait, a fon to sabb ter ve zõi in for má ció bá zi so kat és in for má -
ció szer zé si for rá so kat,

– az er go nó mi ai, tech no ló gi ai és gaz da sá gi szem pon to -
kat,

– a szak mai fel ada tok ipa ri, gaz da sá gi és tár sa dal mi
szem pon tú elem zé sé nek mód ja it.

b) Az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– ke rá mia ter ve zõ szak kép zett sé gük nek meg fe le lõ

 kreatív fel ada tok el lá tá sá ra,
– egy tárgy vagy ter mék meg ter ve zé sé re, meg va ló sí tá -

sá ra,
– a tár sa dal mi, mû sza ki és gaz da sá gi te rü le tek szak em -

be re i vel a terv meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges együtt mû kö -
dés re,

– a ter ve zett tárggyal kap cso la tos ter ve zé si meg fon to -
lá sa ik pre zen tá lá sá ra, in dok lá sá ra, dön té se ik alá tá masz tá -
sá ra,

– a ke rá mia ter ve zés te rü le tén szo ká sos spe ci á lis áb rá -
zo lá si tech ni kák és ter ve zé si mód sze rek ma gas szin tû al -
kal ma zá 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:

– ma gas szin tû kre a ti vi tás,
– jó együtt mû kö dé si kész ség,
– mi nõ ség tu dat, mi nõ ség igény és si ker ori en tált ság,
– kri ti kai at ti tûd,
– ér té kek ki ala kí tá sá ra és meg tar tá sá ra tö rek võ cél tu -

da tos ma ga tar 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: 30–60 kre dit
mû vé sze ti ta nul má nyok (rajz, min tá zás, for ma ta nul má -

nyok); ter ve zé si alap is me re tek (kre a tív ter ve zés); szak el -
mé le ti alap is me re tek (er go nó mi ai is me re tek); el mé le ti stú -
di u mok (ál ta lá nos el mé le ti alap is me re tek);

– szak mai törzs anyag: 70–170 kre dit, eb bõl
a) kö te le zõ ter ve zé si és szak el mé le ti is me re tek, kö te le -

zõ ál ta lá nos el mé le ti is me re tek: 30–80 kre dit
ter ve zé si stú di u mok (ke rá mia ter ve zé si alap is me re tek);

szak ági is me re tek (for má lá si el já rá sok, massza- és máz ké -
szí tés, ége té si is me re tek); szak el mé let (alap anyag és gyár -

tás tech no ló gia); el mé le ti stú di u mok (fi lo zó fi ai, mû vé szet -
tör té ne ti és tár sa da lom tu do má nyi is me re tek);

b) szak mai gya kor la tok: 10–20 kre dit
c) dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 30–70 kre dit
kö te le zõ en vá laszt ha tó ter ve zé si és sza kel méle ti isme -

retek, kö te le zõ en vá laszt ha tó ál ta lá nos el mé le ti is me re tek:
ter ve zé si stú di u mok (pél dá ul tárgy ter ve zés, ter mék ter -

ve zés); szak ági is me re tek (pél dá ul for má lá si el já rá sok,
massza- és máz ké szí tés, di gi tá lis pre zen tá ció); el mé le ti
stú di u mok (fi lo zó fi ai, mû vé szet tör té ne ti és tár sa da lom tu -
do má nyi is me re tek).

9. Szak mai gya kor lat:

A szak mai gya kor la tok cél ja, hogy a hall ga tók a ke rá -
mia ter ve zés kü lön bö zõ te rü le te in meg is mer jék az ipar vál -
la la tok ter mék ter ve zõ, ter mék fej lesz tõ mun ká já nak, il let -
ve a de sign-vál lal ko zá sok vagy ki sebb ter ve zõ-gyár tó vál -
lal ko zá sok min den nap ja it. A hall ga tó a szak mai gya kor lat
alatt be kap cso ló dik né hány cég ter ve zõ mun ká já ba, fel ké -
szült sé gé nek meg fe le lõ fel ada tok meg ol dá sá ban vesz
részt, olyan gya kor la ti is me re tek re és kom pe ten ci ák ra tesz
szert, ame lyek re ké sõb bi pá lya fu tá sa so rán szük sé ge lesz.

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.

14. MÉDIA DESIGN ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: mé dia de sign

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: mé dia de sig ner
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: BA in

Me dia De sign

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet

4. Kép zé si ág: mul ti mé dia

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: –;

6.2. A szak irány hoz ren del he tõ mi ni má lis kreditérték: –;
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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 port fo li ó hoz (dip lo ma ter ve zé si fel adat hoz) és a
szak dol go zat hoz ren del he tõ mi ni má lis kre di tér ték: 10 kre -
dit;

a) A port fo li ó hoz (dip lo ma ter ve zé si fel adat hoz) ren -
del he tõ mi ni má lis kre di tér ték: 5 kre dit,

b) A szak dol go zat hoz ren del he tõ mi ni má lis kre di tér -
ték: 5 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: –.

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 sza kon fo lyó ok ta tás cél ja olyan kre a tív szak em be rek
kép zé se, akik ma ga biz to san ke ze lik a ma hoz zá fér he tõ új
tech no ló gi á kat, él nek az esz köz hasz ná lat va ri a bi li tá sá nak
le he tõ sé gé vel és kre a tí vak az esz kö zök egy mást át fe dõ al -
kal ma zá sa kor. Az alap kép zés sel ren del ke zõk ké pe sek
arra, hogy olyan új au di o vi zu á lis in ter fé sze ket hoz za nak
lét re, ame lye ket mû vé sze ti al ko tás ként vagy ter ve zõi fel -
adat meg ol dá sa ként, il let ve új ter mék pro to tí pu sa ként mu -
tat hat nak be. Mind ezt az zal a mû vé szi és ter ve zõi sza bad -
ság gal te szik, amely ké pes a min den na pi élet fo lya ma ta i -
nak füg get len és komp ro misszu mok tól men tes szem lé lé -
sé re, ér tel me zé sé re. Kel lõ mély sé gû szak mai és el mé le ti
is me re tek kel ren del kez nek a kép zés mes ter szin ten tör té nõ
foly ta tá sá ra.

a) Az alap fo ko zat bir to ká ban a mé dia de sign alap kép -
zé si sza kon vég zet tek is me rik:

– a mé dia de sign te vé keny ség hez szük sé ges alap szin tû
gya kor la ti és el mé le ti is me re te ket,

– a kom mu ni ká ci ós fel ada tok meg ol dá si le he tõ sé ge it,
az új ter mé kek pro to tí pu sa i nak lét re ho zá si fo lya ma tát,

– az is me ret szer zés mód ja it, a fon to sabb ter ve zõi in for -
má ció bá zi so kat és in for má ció szer zé si for rá so kat,

– a fel hasz ná lói, kul tu rá lis, tár sa dal mi, tech no ló gi ai és
gaz da sá gi szem pon tok ter ve zés be in teg rá lá sá nak mó do za -
ta it.

b) Az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:

– a szak kép zett sé gük nek meg fe le lõ mun ka kö rök el lá -
tá sá ra,

– olyan új mû vé sze ti al ko tá sok, ter mé kek, ins tal lá ci ók,
szol gál ta tá sok, al kal ma zá sok meg ter ve zé sé re, il let ve meg -
va ló sí tá sá ra, ame lyek a kör nye ze tünk ben fel buk ka nó, vál -
to zó tár sa dal mi és egyé ni igé nye ket elé gí tik ki, vagy azok -
ra ref lek tál nak,

– csa pat mun ká ban a kü lön bö zõ pro jek tek meg va ló sí tá -
sá hoz szük sé ges tár sa dal mi, tech no ló gi ai, gaz da sá gi és
kul tu rá lis te rü le tek szak em be re i vel való pár be széd re és
együtt mû kö dés re,

– az adap tív gon dol ko dás al kal ma zá sá ra, új is me re -
tek fo lya ma tos be fo ga dá sá ra, fel dol go zá sá ra és szin té -
zi sé re,

– a spe ci á lis kom mu ni ká ci ós tech ni kák és ter ve zé si
mód sze rek ma gas szin tû al kal ma zá 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:

– együtt mû kö dé si, kap cso lat te rem tõ ké pes ség,
– az egyé ni dön tés ho za ta li ké pes ség,
– cso port mun ká ra való ké pes ség,
– mi nõ ség tu dat és mi nõ ség igény,
– si ker ori en tált ság,
– kre a ti vi tás,
– al kal maz ko dó ké pes ség,
– kri ti kai at ti tûd,
– az ér té kek meg te rem té sé re és meg õr zé sé re tö rek võ

ma ga tar 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: 30–60 kre dit
mû vé sze ti ta nul má nyok (rajz, kom po zí ció, for ma, lát -

vány); szak ági is me re tek (hard ver/szoft ver hasz ná lat, ti po -
grá fia); szak el mé let (kor társ kom mu ni ká ci ós mû vé sze -
tek); el mé le ti stú di u mok (ál ta lá nos el mé le ti alap is me re -
tek);

– szak mai törzs anyag: 70–170 kre dit, eb bõl
a) kö te le zõ ter ve zé si és szak el mé le ti is me re tek, kö te le -

zõ ál ta lá nos el mé le ti is me re tek: 30–80 kre dit
mé dia de sign stú di u mok (ter ve zé si gya kor la tok); szak -

gya kor lat (spe ci á lis al kal ma zá sok és prog ram nyel vek);
szak el mé let (in for má ci ós ar chi tek tú rák a mû vé szet ben és a 
kul tú rá ban); el mé le ti stú di u mok (fi lo zó fi ai, mû vé szet tör -
té ne ti és tár sa da lom tu do má nyi is me re tek)

b) szak mai gya kor la tok: 10–20 kre dit
c) dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 30–70 kre dit
kö te le zõ en vá laszt ha tó ter ve zé si és szak el mé le ti is me -

re tek, kö te le zõ en vá laszt ha tó ál ta lá nos el mé le ti is me re tek:
ter ve zé si stú di u mok (pl. in tel li gens au di o vi zu á lis kör nye -
zet ter ve zé se); szak el mé let (pl. in for má ci ós ar chi tek tú rák
és a for ga tó könyv sze rû gon dol ko zás); el mé le ti stú di u mok
(fi lo zó fi ai, mû vé szet tör té ne ti és tár sa da lom tu do má nyi is -
me re tek).

9. Szak mai gya kor lat:

A szak mai gya kor lat cél ja, hogy a hall ga tók va lós hely -
ze tek ben is mer ked je nek meg egyes szak mai fel ada tok
meg ol dá sa i val, to váb bá, hogy le he tõ sé gük le gyen be te kin -
te ni egy na gyobb pro jekt fel épí té sé be, mû kö dé sé be.

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.
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15. TERVEZÕGRAFIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: ter ve zõ gra fi ka

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: ter ve zõ gra fi kus
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: BA in

Grap hic De sign

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet

4. Kép zé si ág: ipar 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: –;

6.2. A szak irány hoz ren del he tõ mi ni má lis kreditérték: –;

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 port fo li ó hoz (dip lo ma ter ve zé si fel adat hoz) és a
szak dol go zat hoz ren del he tõ kre di tér ték: 10 kre dit;

a) A port fo li ó hoz (dip lo ma ter ve zé si fel adat hoz) ren -
del he tõ kre di tér ték: 5 kre dit,

b) A szak dol go zat hoz ren del he tõ kre di tér ték: 5 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: –.

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 sza kon fo lyó ok ta tás cél ja olyan ter ve zõ gra fi ku sok
kép zé se, akik a vi zu á lis kul tú rá ban való fel ké szült sé gük,
hu mán is me re te ik és mû velt sé gük bir to ká ban ké pe sek a
szel le mi, esz mei tar tal mak vi zu á lis for má ban tör té nõ meg -
je le ní té sé re. Fe le lõs sé get érez nek az ál ta lá nos vi zu á lis
kul tú ra ter jesz té sé ért, szín vo na lá nak eme lé sé ért. A kép zés
cél ja a terv tõl a kész gra fi kai mun ká ig min den mun ka fo -
lya mat (kép, ti po grá fia, hang, moz gás stb.), to váb bá a
tech ni kai ki vi te le zés ok ta tá sa an nak ér de ké ben, hogy sok -
szo ro sí tás ra (print, mul ti mé dia, on li ne há ló zat) al kal mas
mi nõ sé gû mun kák lét re ho zá sá ra ké szít se fel a hall ga tó kat.
A kép zés fon tos ele me az in tu í ció és a tu da tos ság öt vö zé se
a ter ve zés ben. A vég zet tek kel lõ mély sé gû szak mai és el -
mé le ti is me re tek kel ren del kez nek a kép zés mes ter szin ten
tör té nõ foly ta tá sá ra.

a) Az alap fo ko zat bir to ká ban a ter ve zõ gra fi ka alap kép -
zé si sza kon vég zet tek is me rik:

– a gra fi kai ter ve zõ te vé keny ség hez szük sé ges alap -
szin tû gya kor la ti és el mé le ti is me re te ket,

– a ter ve zõ gra fi ka és tá gabb ér te lem ben a vi zu á lis kom -
mu ni ká ció kü lön bö zõ te rü le te it,

– a kom mu ni ká ció és az in for má ció mé lyebb össze füg -
gé se it, azok ér tel me zé se it,

– az in for má ci ók meg szer zé sé nek és adap tá lá sá nak el -
já rá sa it és mód sze re it,

– a leg újabb gra fi kai tech no ló gi ai el já rá so kat,
– a ro ko nít ha tó (ki egé szí tõ és tá mo ga tó) mé di u mok

gya kor la tát,
– a pre zen tá ció – mint az el sa já tí tott is me ret anyag gya -

kor la ti pro duk tu ma – ké szí té sé nek el ve it,
– a ter ve zõ gra fi ka te rü le tén elõ for du ló spe ci á lis áb rá -

zo lá si tech ni ká kat és ter ve zé si mód sze re ket.
b) Az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– ter ve zõ gra fi ku si szak kép zett sé gük nek meg fe le lõ

mun ka kö rök el lá tá sá ra,
– egy üze net meg ter ve zé sé re, meg va ló sí tá sá ra, amely

tár sa dal mi, ra ci o ná lis és emo ci o ná lis igé nye ket elé gít ki,
– a terv meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges együtt mû kö dés re a

tár sa dal mi, mû sza ki és gaz da sá gi te rü le tek szak em be re i vel,
– a szak te rü le ten fel me rü lõ ál ta lá nos ter ve zõ gra fi kai

fel ada tok meg ol dá sá ra és nyom dai elõ ké szí té sé re,
– egy-egy szak mai fel adat esz mei, tar tal mi, gaz da sá gi

és tár sa dal mi szem pon tú elem zé sé re,
– a ter ve zett üze net tel kap cso la tos ter ve zé si meg fon to -

lá sa ik in do ko lá sá ra, dön té se ik alá tá masz 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:
– együtt mû kö dé si, kap cso lat te rem tõ ké pes ség,
– az egyé ni dön tés ho za tal ké pes sé ge,
– cso port mun ká ra való ké pes ség,
– mi nõ ség tu dat és mi nõ ség igény,
– si ker ori en tált ság,
– kri ti kai at ti tûd,
– az ér té kek meg te rem té sé re és meg õr zé sé re tö rek võ

ma ga tar tás,
– kre a ti vi 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: 30–60 kre dit
mû vé sze ti ta nul má nyok (raj zi, al ak ta ni, szín ta ni, ti po -

grá fi ai ta nul má nyok); szak el mé le ti alap is me re tek (ál ta lá -
nos vi zu á lis kom mu ni ká ci ós szak tör té net); el mé le ti stú -
diumok (ál ta lá nos el mé le ti alap is me re tek);

– szak mai törzs anyag: 70–170 kre dit, eb bõl
a) kö te le zõ ter ve zé si és szak el mé le ti is me re tek, kö te le -

zõ ál ta lá nos el mé le ti is me re tek: 30–80 kre dit
ter ve zé si stú di u mok (gra fi kai ter ve zé si alap is me re tek,

kre a tív ter ve zés); ti po grá fi ai stú di u mok (ti po grá fi ai alap -
is me re tek, kre a tív ti po grá fi ai ter ve zés); szak ági is me re tek
(in for ma ti ka, szá mí tó gé pes is me re tek, prog ram el sa já tí tá -
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sok, nyom dai elõ ké szí té si is me re tek); szak el mé let (mé dia -
sok szo ro sí tás, nyom da tech no ló gia); el mé le ti stú di u mok
(fi lo zó fi ai, mû vé szet tör té ne ti és tár sa da lom tu do má nyi is -
me re tek);

b) szak mai gya kor la tok: 10–20 kre dit
c) dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 30–70 kre dit
kö te le zõ en vá laszt ha tó ter ve zé si és szak el mé le ti is me -

re tek, kö te le zõ en vá laszt ha tó ál ta lá nos el mé le ti is me re tek:
ter ve zé si stú di u mok (pél dá ul lát vány ter ve zés, fo to grá fi ai
stú di u mok, kal lig rá fia); szak ági is me re tek (pél dá ul ter ve -
zé si mód szer tan, dra ma tur gia, pre zen tá ci ós tech ni ka); el -
mé le ti stú di u mok (fi lo zó fi ai, mû vé szet tör té ne ti és tár sa da -
lom tu do má nyi is me re tek).

9. Szak mai gya kor lat:

A szak mai gya kor la tok cél ja, hogy a hall ga tók a gra fi kai 
ter ve zés kü lön bö zõ te rü le te in meg is mer jék az ügy nök sé -
gek ter ve zõ mun ká ját, il let ve a ter ve zõ stú di ók vagy ki sebb
ter ve zõ-gyár tó vál lal ko zá sok min den nap ja it. A hall ga tó a
szak mai gya kor lat alatt be kap cso ló dik né hány cég ter ve -
zõ mun ká já ba, és fel ké szült sé gé nek meg fe le lõ fel ada tok
meg ol dá sá ban vesz részt.

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.

16. TEXTILTERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: tex til ter ve zés

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: tex til ter ve zõ (zá ró jel ben meg je löl ve
a szak irányt)

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: BA in
Tex ti le De sign

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet

4. Kép zé si ág: ipar 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: –;

6.2. A szak irány hoz ren del he tõ mi ni má lis kre di tér ték:
30 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 port fo li ó hoz (dip lo ma ter ve zé si fel adat hoz) és a
szak dol go zat hoz ren del he tõ kre di tér ték: 10 kre dit;

a) A port fo li ó hoz (dip lo ma ter ve zé si fel adat hoz) ren -
del he tõ kre di tér ték: 5 kre dit,

b) A szak dol go zat hoz ren del he tõ kre di tér ték: 5 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: –.

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 sza kon fo lyó ok ta tás cél ja olyan tex til ter ve zõk kép zé -
se, akik al kal ma sak szak mai te rü le tü kön ter ve zé si fel ada -
tok el lá tá sá ra, a gaz da sá gi és tech no ló gi ai kö ve tel mé nyek
figye lembe véte lével. Ön ál ló ter ve zõ ként vagy al kal ma -
zott ként a tex ti les kul tú ra szín vo na lá nak fej lesz té sé re és a
ha gyo má nyok meg õr zé sé re, mi nõ sé gi meg újí tá sá ra tö rek -
sze nek. Fel ké szült sé gük alap ján al kal ma sak egye di és so -
ro zat ban gyárt ha tó tár gyak ter ve zé sé re és el ké szí té sé re ön -
ál ló an is, va la mint ter ve zõi és ki vi te le zõi cso por tok tag ja -
ként is. Szak mai és el mé le ti is me re te ik alap ján al kal ma sak
ta nul má nya ik mes ter kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá ra.

a) Az alap fo ko zat bir to ká ban a tex til ter ve zés alap kép -
zé si sza kon vég zet tek is me rik:

– a tex til ter ve zés alap szin tû gya kor la ti és el mé le ti is -
me re te it,

– a tex til ter ve zés te rü le tén fel me rü lõ sok ré tû ter ve zé si
fel ada tok meg ol dá si le he tõ sé ge it,

– a szak mai fel ada tok elem zé sé nek ipa ri, gaz da sá gi és
tár sa dal mi szem pont ja it,

– az eti kai, mû sza ki és gaz da sá gi szem pon tok ter ve zés -
be való in teg rá lá sát.

b) Az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– tex til ter ve zõi kép zett sé gük nek meg fe le lõ kre a tív fel -

ada tok el lá tá sá ra,
– egy tárgy, ter mék meg ter ve zé sé re, amely al kal mas az

egyé ni és tár sa dal mi, ra ci o ná lis és emo ci o ná lis igé nyek ki -
elé gí té sé re,

– tár sa dal mi, mû sza ki és gaz da sá gi te rü le tek szak em -
be re i vel való együtt mû kö dés re,

– ter ve zé si kon cep ci ó juk in dok lá sá ra, dön té se ik meg -
vé dé sé re,

– a tex til ter ve zés te rü le tén szo ká sos spe ci á lis áb rá zo lá -
si tech ni kák és ter ve zé si mód sze rek szín vo na las al kal ma -
zá 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,
– jó együtt mû kö dé si kész ség,
– sze mé lyes fe le lõs ség tu dat, eti kai ér zék,
– mi nõ ség tu dat és mi nõ ség igény,
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– si ker ori en tált ság,
– kri ti kai ér zék,
– ér té kek ki ala kí tá sá ra és meg tar tá sá ra tö rek võ ma ga -

tar tás,
– dön tés ho za tal 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: 30–60 kre dit
mû vé sze ti ta nul má nyok (rajz, szín-, plasz ti ka- és for ma -

ta nul má nyok); ter ve zé si stú di u mok (ter ve zé si alap is me re -
tek); szak el mé le ti is me re tek (tex til ké mia és anyag is me ret,
nép rajz); el mé le ti stú di u mok (ál ta lá nos el mé le ti alap is me -
re tek);

– szak mai törzs anyag: 70–170 kre dit, eb bõl
a) kö te le zõ ter ve zé si és szak el mé le ti is me re tek, kö te le -

zõ ál ta lá nos el mé le ti is me re tek: 30–80 kre dit
mû vé sze ti ta nul má nyok (rajz, fes tés, szak mai áb rá zo lás, 

vi zu á lis stú di u mok); szak el mé let (tex til- és vi se let tör té -
net); szak ági is me re tek (szá mí tó gé pes ter ve zé si is me re -
tek); szak gya kor lat (pro to tí pus elõ ál lí tá sá nak is me re tei);
el mé le ti stú di u mok (fi lo zó fi ai, mû vé szet tör té ne ti és tár sa -
da lom tu do má nyi is me re tek);

b) szak mai gya kor la tok: 10–20 kre dit
c) dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 30–70 kre dit
– kö te le zõ en vá laszt ha tó ter ve zé si és szak el mé le ti is me -

re tek, kö te le zõ en vá laszt ha tó ál ta lá nos el mé le ti is me re tek: 
ter ve zé si stú di u mok (pél dá ul szak irá nyok sze rin ti ter ve -

zé si alap is me re tek); szak ági is me re tek (pél dá ul szak irá -
nyok sze rin ti ál ta lá nos gya kor la ti – tech no ló gi ai és ter -
mék konst ruk ci ós – is me re tek); el mé le ti stú di u mok (fi lo -
zó fi ai, mû vé szet tör té ne ti és tár sa da lom tu do má nyi is me re -
tek);

– kö te le zõ en vá laszt ha tó szak irá nyú mo du lok (pél dá ul
szö vöt ta nyag-ter ve zõ, nyo mot ta nyag-ter ve zõ, kötött -
anyag- és for ma ter ve zõ, öl tö zék ter ve zõ, öl tö zék ki egé szí -
tõ-ter ve zõ szak irá nyok).

A kö te le zõ en vá laszt ha tó szak irá nyú mo du lok (szak irá -
nyok) a kö te le zõ en vá laszt ha tó is me re tek és a sza ba don
vá laszt ha tó is me re tek egyes tan tár gya i nak, va la mint a
szak mai gya kor la tok nak (a szak irány tan ter ve ál tal) meg -
ha tá ro zott cso por to sí tá sá val tel je sít he tõ ek. A kö te le zõ en
vá laszt ha tó szak irá nyú mo du lok (szak irá nyok) kre di tér té -
ke: 30–50 kre dit.

9. Szak mai gya kor lat:

A szak mai gya kor la tok cél ja, hogy a hall ga tók a tex til -
ter ve zés te rü le tén meg is mer jék a kü lön bö zõ szak mai vál -
lal ko zá sok (pél dá ul ké zi fes tõ, ké zi szö võ mû he lyek, mé re -
tes sza lo nok, kö tött és hur kolt alap anyag-gyár tó és kon -
fek ció cé gek, de sign stú di ók, bõr dísz mû ves cé gek, tás ka-
és ci põ gyár tó cé gek, la kás tex til-gyár tó cé gek stb.) ter ve zõi 
és gyár tói mun ka fo lya ma ta it, mar ke ting stra té gi á ját, és a
szak mai gya kor lat alatt ak tí van be kap cso lód ja nak a vá -
lasz tott cég ak tu á lis fel ada ta i nak meg ol dá sá ba.

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.

17. ÜVEGTERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: üveg ter ve zés

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: üveg ter ve zõ
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: BA in

Glass De sign

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet

4. Kép zé si ág: ipar 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: –;

6.2. A szak irány hoz ren del he tõ mi ni má lis kreditérték: –;

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 port fo li ó hoz (dip lo ma ter ve zé si fel adat hoz) és a
szak dol go zat hoz ren del he tõ kre di tér ték: 10 kre dit;

a) A port fo li ó hoz (dip lo ma ter ve zé si fel adat hoz) ren -
del he tõ kre di tér ték: 5 kre dit,

b) A szak dol go zat hoz ren del he tõ kre di tér ték: 5 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: –.

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 sza kon fo lyó ok ta tás cél ja olyan szak em be rek kép zé -
se, akik szé les körû kul tu rá lis és szak el mé le ti, kor sze rû
tech no ló gi ai és mes ter ség be li, mû vé szet el mé le ti és tu do -
má nyos is me re te ik bir to ká ban ké pe sek meg ol da ni az
üveg ter ve zés szak te rü le tén fel me rü lõ kéz mû ves és ipa ri
ter ve zé si fel ada to kat. Fel ké szült sé gük alap ján a pi ac gaz -
da ság ki hí vá sa it ru gal ma san tud ják ke zel ni. Ké pe sek az
egye di, a kis- és nagy szé ri ás tár gyak ter ve zé sé re, meg va -
ló sí tá sá ra. Ter ve zõ mun ká ju kat ön ál ló an vég zik, de más
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ha zai és nem zet kö zi szak em be rek kel együtt mû köd ve cso -
port mun ká ban is. Fe le lõs sé get érez nek a vi zu á lis és kü lö -
nö sen a tár gyi kul tú ra ér té ke i nek vé del me iránt, a tárgy -
kul tú ra fej lesz té sé nek, a kör nye zet meg óvá sá nak figye -
lembe véte lével. Kel lõ mély sé gû szak mai és el mé le ti 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 ra.

a) Az alap fo ko zat bir to ká ban az üveg ter ve zés alap kép -
zé si sza kon vég zet tek is me rik:

– az üveg ter ve zõi te vé keny ség hez szük sé ges alap szin -
tû gya kor la ti és el mé le ti is me re te ket,

– az üveg ter ve zés te rü le tén fel me rü lõ ál ta lá nos ter mék- 
és tárgy ter ve zé si fel ada tok meg ol dá si le he tõ sé ge it,

– az üveg ter ve zés te rü le tén az is me ret szer zés mód ja it,
a fon to sabb ter ve zõi in for má ció bá zi so kat és in for má ció -
szer zé si for rá so kat,

– az er go nó mi ai, tech no ló gi ai és gaz da sá gi szem pon to -
kat,

– a szak mai fel ada tok ipa ri, gaz da sá gi és tár sa dal mi
szem pon tú elem zé sé nek mód ja it.

b) Az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– üveg ter ve zõ szak kép zett sé gük nek meg fe le lõ kre a tív

fel ada tok el lá tá sá ra,
– egy tárgy vagy ter mék meg ter ve zé sé re, meg va ló sí tá -

sá ra,
– a terv meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges tár sa dal mi, mû -

sza ki és gaz da sá gi te rü le tek szak em be re i vel való együtt -
mû kö dés re,

– a ter ve zett tárggyal kap cso la tos ter ve zé si meg fon to lá -
sa ik pre zen tá lá sá ra, in dok lá sá ra, dön té se ik meg vé dé sé re,

– az üveg ter ve zés te rü le tén szo ká sos spe ci á lis áb rá zo -
lá si tech ni kák és ter ve zé si mód sze rek ma gas szin tû al kal -
ma zá 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:

– ma gas szin tû kre a ti vi tás,
– jó együtt mû kö dé si kész ség,
– mi nõ ség tu dat, mi nõ ség igény és si ker ori en tált ság,
– kri ti kai at ti tûd,
– ér té kek ki ala kí tá sá ra és meg tar tá sá ra tö rek võ cél tu -

da tos ma ga tar 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: 30–60 kre dit
mû vé sze ti ta nul má nyok (rajz, min tá zás, for ma ta nul má -

nyok); ter ve zé si alap is me re tek (kre a tív ter ve zés); szak el -
mé le ti alap is me re tek (er go nó mi ai is me re tek); el mé le ti stú -
di u mok (ál ta lá nos el mé le ti alap is me re tek);

– szak mai törzs anyag: 70–170 kre dit, eb bõl
a) kö te le zõ ter ve zé si és szak el mé le ti is me re tek, kö te le -

zõ ál ta lá nos el mé le ti is me re tek: 30–80 kre dit
ter ve zé si stú di u mok (üveg ter ve zé si alap is me re tek); szak -

ági is me re tek (hi deg és me leg for má lá si el já rá sok, üveg
össze té te lek, hu tá zá si is me re tek); szak el mé let (alap anyag és

gyár tás tech no ló gia); el mé le ti stú di u mok (fi lo zó fi ai, mû vé -
szet tör té ne ti és tár sa da lom tu do má nyi is me re tek);

b) szak mai gya kor la tok: 10–20 kre dit
c) dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 30–70 kre dit
kö te le zõ en vá laszt ha tó ter ve zé si és szak el mé le ti is me -

re tek, kö te le zõ en vá laszt ha tó ál ta lá nos el mé le ti is me re tek:
ter ve zé si stú di u mok (pél dá ul tárgy ter ve zés, ter mék ter -

ve zés); szak ági is me re tek (pél dá ul for má lá si el já rá sok,
üveg össze té tel, di gi tá lis pre zen tá ció); el mé le ti stú di u mok
(fi lo zó fi ai, mû vé szet tör té ne ti és tár sa da lom tu do má nyi is -
me re tek).

9. Szak mai gya kor lat:

A szak mai gya kor la tok cél ja, hogy a hall ga tók az üveg -
ter ve zés kü lön bö zõ te rü le te in meg is mer jék az ipar vál la la -
tok ter mék ter ve zõ, ter mék fej lesz tõ mun ká já nak, il let ve a
de sign-vál lal ko zá sok vagy ki sebb ter ve zõ-gyár tó vál lal -
ko zá sok min den nap ja it. A hall ga tó a szak mai gya kor lat
alatt be kap cso ló dik né hány cég ter ve zõ mun ká já ba, fel ké -
szült sé gé nek meg fe le lõ fel ada tok meg ol dá sá ban vesz
részt.

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.

18. ÉPÍTÕMÛVÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: épí tõ 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: épí tõ mû vész
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: BA in

Ar chi tec tu re

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet

4. Kép zé si ág: épí tõ 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: –;

6.2. A szak irány hoz ren del he tõ mi ni má lis kreditérték: –;

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;
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6.4. A port fo li ó hoz (dip lo ma ter ve zé si fel adat hoz) és a
szak dol go zat hoz ren del he tõ kre di tér ték: 10 kre dit;

a) A port fo li ó hoz (dip lo ma ter ve zé si fel adat hoz) ren -
del he tõ kre di tér ték: 5 kre dit,

b) A szak dol go zat hoz ren del he tõ kre di tér ték: 5 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: –.

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:

Az épí tõ mû vé szet alap kép zé si szak cél ja olyan szak em -
be rek kép zé se, akik kép zett sé gük és ké pes sé gük ré vén épí -
tész stú di ók, vál lal ko zá sok, ha tó sá gok és egyéb in téz mé -
nyek al kal ma zá sá ban az épí tett kör nye zet ter ve zé sé ben,
me ne dzse lé sé ben el sõ sor ban a mû vé szi igé nyes sé get
igény lõ fel ada tok meg ol dá sá ban – irá nyí tás mel lett – rész -
fel ada to kat lát nak el. Ter ve zé si jo go sult ság hoz nem kö tött
te rü le te ken ön ál ló an is te vé keny ked het nek. A kép zés cél ja 
to váb bá, hogy a meg szer zett is me re tek ala pul szol gál ja nak 
a to vább ta nu lás ra a mes ter kép zés ben, il let ve egyé ni vagy
szer ve zett to vább kép zé se ken.

a) Az alap fo ko zat bir to ká ban az épí tõ mû vé szet alap -
kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:

– az épí té sze ti te rek és for mák ki ala kí tá sát, az ará nyok,
a tö me gek és a lép ték he lyes meg vá lasz tá sát,

– az épí tett konst ruk ci ók alap ve tõ mû sza ki mé re te zé sét,
– az épü let szer ke ze tek kor rekt ki ala kí tá sát és az anya -

gok he lyes ki vá lasz tá sát,
– az épí té szet tár sa dal mi be ágya zott sá gá ból ere dõ kö -

tött sé gek ke ze lé sét,
– a ter ve zés hu mán kér dé se it,
– a társ mû vé sze tek in teg rá lá si mó do za ta it,
– az épü le tek sta ti kai mû kö dé sét, az épü let szer ke ze tek

funk ci o ná lis ki ala kí tá sát, a szük sé ges épü let ins tal lá ci ók
(gé pé szet, elekt ro mos ság) mû kö dé si el ve it.

b) Az alap kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– egy ter ve zõ te am ben mun ka társ ként részt ven ni a ter -

ve zé si mun ka min den fá zi sá ban, a be épí té si terv tõl az épü -
let ter ve zé sen át a bel sõ épí té sze ti rész le te kig,

– ki emelt gra fi kai mun kák el vég zé sé re a ter ve zé si fel -
ada tok pre zen tá ci ó já hoz,

– na gyobb lép té kû mun kák egyes bel sõ te re i nek ön ál ló
bel sõ épí té sze ti fel dol go zá sá ra,

– en ge dély hez nem kö tött ki sebb vo lu me nû kör nye zet -
ala kí tá si mun kák ön ál ló meg ter ve zé sé re,

– ki sebb lép té kû bel sõ épí té sze ti fel ada tok ön ál ló meg -
ol dá 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:

– szé les körû mû velt ség,
– fe le lõs ség,
– egyé ni dön tés ho za ta li ké pes ség,
– mi nõ ség irán ti igény,

– kri ti kai at ti tûd,
– ér té kek ki ala kí tá sá ra és meg tar tá sá ra tö rek võ cél tu -

da tos ma ga tar tás,
– ön ál ló vagy szer ve zett for má ban tör té nõ fo lya ma tos

to vább kép zés irán ti igény,
– jó kéz ügyes ség és 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: 30–60 kre dit
mû vé sze ti ta nul má nyok (rajz, szín tan, for ma tan, ana tó -

mia, áb rá zo ló ge o met ria); ter ve zé si alap is me re tek (épí té -
sze ti ter ve zés); el mé le ti stú di u mok (ál ta lá nos el mé le ti
alap is me re tek);

– szak mai törzs anyag: 70–170 kre dit, eb bõl
a) kö te le zõ ter ve zé si és szak el mé le ti is me re tek, kö te le -

zõ ál ta lá nos el mé le ti is me re tek: 30–80 kre dit
ter ve zé si stú di u mok (épí té sze ti, bel sõ épí té sze ti ter ve -

zés); szak el mé let (sta ti ka, épü let szer ke zet tan, épü let gé pé -
szet és vil la mos ság, szak tör té net); el mé le ti stú di u mok (fi -
lo zó fi ai, mû vé szet tör té ne ti és tár sa da lom tu do má nyi is me -
re tek);

b) szak mai gya kor la tok: 10–20 kre dit
c) dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 30–70 kre dit
kö te le zõ en vá laszt ha tó ter ve zé si és szak el mé le ti is me -

re tek, kö te le zõ en vá laszt ha tó ál ta lá nos el mé le ti is me re tek:
mû vé sze ti ta nul má nyok (pél dá ul for ma tan, min tá zás,

szín tan); ter ve zé si stú di u mok (pél dá ul bú tor szer ke zet tan,
kre a tív stú di u mok); el mé le ti stú di u mok (fi lo zó fi ai, mû vé -
szet tör té ne ti és tár sa da lom tu do má nyi is me re tek).

9. Szak mai gya kor lat:

A szak mai gya kor la tok cél ja, hogy a hall ga tók meg is -
mer ked je nek a ter ve zõ iro dai mun ka sa já tos sá ga i val, be le -
lás sa nak az épü let meg va ló su lá si fo lya ma tá ba: a ter ve zé si
fá zis tól a meg bí zó val, majd a ki vi te le zõk kel fo lyó egyez -
te té se ken ke resz tül a ter ve zé si mû ve ze té sig.

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.

2. számú melléklet
a 18/2007. (III. 19.) OKM rendelethez

4. INFO-BIONIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: in fo-bi o ni 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:
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– vég zett sé gi szint: mes ter fo ko zat (mas ter; rö vi dít ve:
MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les in fo-bi o ni kus szak em ber
(meg je löl ve a szak irányt)

– vá laszt ha tó szak irá nyok: bi o ni kus in ter fé szek,
bio-na no mé rõ esz kö zök és kép al ko tók

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MSc in
In fo-Bi o nics (spe ci a li zed in Bi o nic In ter fa ces, Bio-na no
Inst ru ments and Ima gers)

3. Kép zé si te rü let: in for ma ti ka

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. A be me net hez a 10. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban figye lembe ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: a bio mér nö ki, vil la mos mér nö ki, mér nök in for -
ma ti kus, ve gyész mér nö ki, bi o ló gia, ké mia alap kép zé si
sza kok, va la mint az or vos, fog or vos, gyógy sze rész egy sé -
ges, osz tat lan mes ter kép zé si sza kok.

4.2. A 10. 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- és 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: 26–45 kre dit;

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 14–30 kre dit;

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 40–50 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: 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: 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 zé si cél olyan in fo-bi o ni ku sok kép zé se, akik szi -
lárd el mé le ti ala pok ra épü lõ, a tu dá suk fej lesz té sét hosszú
tá von biz to sí tó kép zés alap ján ter mé szet tu do má nyos,
elekt ro ni kai, in for má ci ós tech no ló gi ai és or vos tu do má nyi
is me re tek kel egy aránt ren del ke zõ szak em be rek ként ké pe -
sek a bio-in fo-me di ci ná lis tu do mány te rü le te ken ön ál ló an

ku ta tá si, al kal ma zá si-fej lesz té si és mû köd te té si te vé keny -
sé get egy aránt vé gez ni. A kép zés jel le gé bõl adó dó an ren -
del kez nek to váb bá e te vé keny sé gek ma gas szín vo na lon
tör té nõ ki vi te le zé sé hez nél kü löz he tet len prob lé ma meg ol -
dó és együtt mû kö dé si kész ség gel is.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– az in for má ció tech ni ka ma te ma ti kai alap ja it; tér-idõ -

be li je le ket és rend sze re ket; mo dell-hi e rar chi át a fi zi kai
szint tõl a kü lön bö zõ szin tû funk ci o ná lis mo del le kig (mo -
le ku la, esz köz, áram kör, hard ver-rend szer, mû köd te tõ
prog ram, funk ció-mo dell) és a szer ves anyag (mo le ku lák,
DNS, sej tek, ne u ro nok) ké mi ai bi o ló gi á ját és fi zi ká ját
(a  „soft mat ter sci en ce” alap jai, na no bio tech no ló gia);

– az éle tet kí sé rõ fi zi kai-ké mi ai je len sé ge ket meg fi gye -
lõ di ag nosz ti kai esz kö zö ket és kép al ko tó rend sze re ket
[com pu ter to mog ráf (CT), funk ci o ná lis mág ne ses re zo -
nan cia el ven mû kö dõ kép al ko tó rend szer (fMRI); atom erõ
mik ro szkóp (AFM); pász tá zó alag út-mik ro szkóp (STM),
spe ci á lis op ti kai mik ro szkó pok (NSOM stb.)];

– a szoft ver tech no ló gia alap ja it; or vo si kép di ag nosz ti -
kát és adat bá nyá sza tot;

– szer ve zé si és bio eti kai is me re te ket.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
ba) bi o ni kus in ter fé szek szak irá nyon:
– fi zi o ló gi ai mé ré sek mód szer tá rá nak al kal ma zá sá ra,

kü lö nös te kin tet tel az ideg rend szer és az elekt ro ni kai in -
ter fé szek kap cso la tá ra,

– funk ci o ná lis ne u ro bi o ló gi ai alap is me re tek alap ján
leg alább egy ér zék szerv pon tos ne u ro morf mo dell jé nek al -
kal ma zá sá ra,

– leg alább egy ideg rend szer hez kap cso ló dó pro té zis
vagy in ter fész mû kö dé si el vé nek és konk rét meg va ló sí tá -
sá nak, va la mint a meg va ló sít ha tó ság le he tõ sé ge i nek és
kor lá ta i nak al kal ma zá sá ra,

– di ag nosz ti kai adat bá zi sok ter ve zé sé re és mû köd te té -
sé re, va la mint az adat bá zis-ke ze lés kor sze rû mód sze re i -
nek al kal ma zá sá ra,

– bi o ló gi ai je lek és rend sze rek szá mí tó gé pes mo del le -
zé sé re és szi mu lá ci ó já ra, azok el mé le ti és gya kor la ti szem -
pont ja i nak (bi o morf és bio ins pi rált rend sze rek) is me re té -
ben ku ta tá si-fej lesz té si pro jek tek szer ve zé sé re;

bb) bio-na no mé rõ esz kö zök és kép al ko tók szak irá -
nyon:

– a na no-bio tech no ló gia el mé le ti alap ja i nak és mé ré si
mód sze re i nek gya kor la ti al kal ma zá sá ra,

– a mo le ku lá ris kép al ko tás alap ja i nak is me re tei alap ján 
leg alább egy konk rét esz köz al kal ma zá sá ra (pl. fMRI),

– or vos bi o ló gi ai mé rõ esz kö zök és mé rõ rend sze rek
mód sze re i nek is me re tei alap ján leg alább egy konk rét mé -
rõ rend szer ké pes sé ge i nek ki hasz ná lá sá ra,

– az or vo si kép di ag nosz ti ka mód sze re i nek kész ség -
szin tû al kal ma zá sá ra,

– bi o MEMS-ek és gyógy szer ada go lók ter ve zé sé re,
– mo le ku lá ris di na mi kai mo del le zé sek re és szimulá -

ciókra,
– ku ta tá si-fej lesz té si pro jek tek szer ve zé sé re.
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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:

– kre a ti vi tás,
– ön ál ló ság,
– in tu í ció és mód sze res ség,
– lo gi kus gon dol ko dás- és lá tás mód,
– jó prob lé ma meg ol dó kész ség,
– el kö te le zett ség és igény a mi nõ sé gi mun ká ra,
– jó kom mu ni ká ci ós és együtt mû kö dé si kész ség,
– 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,

– 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. 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 
26–45 kre dit:

ter mé szet tu do má nyi és ma te ma ti kai alap is me re tek:
20–30 kre dit

ma te ma ti kai is me re tek, na no- és na no bio tech no ló gi ai
is me re tek, tér-idõ be li mo del le zés és szi mu lá ci ós is me re -
tek,

gaz da sá gi és hu mán is me re tek: 6–15 kre dit
köz gaz da ság ta ni, mar ke ting és me nedzs ment is me re tek, 

jogi és eti kai is me re tek stb.

8.2. Szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei: 14–30
kre dit

funk ci o ná lis ne u ro bi o ló gi ai is me re tek, ne u rá lis in ter fé -
szek és pro té zi sek is me re te, pár hu za mos szá mí tó gép ar -
chi tek tú rák is me re te, köz gaz da ság ta ni, mar ke ting és me -
nedzs ment is me re tek, jogi és eti kai is me re tek.

8.3. 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: 40–50 kre dit
– bi o ni kus in ter fé szek szak irá nyon: ideg há ló za tok mo -

del le zé se és szi mu lá ci ó ja, di gi tá lis jel fel dol go zás, adat bá -
zis-ke ze lés és adat bá nyá szat, Bio-MEMS-ek és gyógy -
szer ada go lók, bio in for ma ti ka, mo le ku la di na mi ka, prog ra -
moz ha tó op ti kai esz kö zök, elekt ro ni kus be ren de zé sek is -
me re te, gyógy szer mo le ku la-ter ve zés;

– bio-na no mé rõ esz kö zök szak irá nyon: mo le ku la mo -
del le zés és szi mu lá ció, di gi tá lis jel fel dol go zás, or vo si kép -
di ag nosz ti ka, adat bá zis-ke ze lés és adat bá nyá szat, ideg há -
ló za tok mo del le zé se és szi mu lá ci ó ja, prog ra moz ha tó op ti -
kai esz kö zök, bio in for ma ti ka, ne u ro morf ér zé ke lés és
moz ga tás, gyógy szer mo le ku la-ter ve zés.

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez egy kö zép fo kú C tí -
pu sú an gol nyelv vizs ga vagy az zal egyen ér té kû érett sé gi
bi zo nyít vány vagy ok le vél szük sé ges.

10. 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
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 nyi is me re tek (30 kre dit): ana -
lí zis, al geb ra, diszk rét ma te ma ti ka, va ló szí nû ség szá mí tás,
ma te ma ti kai sta tisz ti ka, szer ves ké mia, bio ké mia, mo le ku -
lá ris bi o ló gia, mo le ku la fi zi ka; gaz da sá gi és hu mán is me re -
tek (15 kre dit): köz gaz da ság tan, vál la lat-gaz da ság tan, me -
nedzs ment is me re tek, tu do mány tör té net, jogi is me re tek,
egyéb hu mán is me re tek stb.; elekt ro ni kai és szá mí tás tech -
ni kai is me re tek (20 kre dit): elekt ro ni kai áram kö rök, elekt -
ron fi zi ka, jel fel dol go zás, in for má ció el mé let, szá mí tás- és
al go rit mus el mé let, prog ram nyel vek, prog ram ter ve zés, di -
gi tá lis rend sze rek, adat bá zis-ke ze lés, bio in for ma ti ka; bio -
fi zi kai és ideg tu do má nyi is me re tek (15 kre dit): bio fi zi ka,
ge ne ti ka, ne u ro bi o ló gia, bi o ló gi ai kép al ko tás alap jai,
elekt ro fi zi o ló gia, bio la bo ra tó ri u mi mé ré sek.

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.

5. ORVOSI BIOTECHNOLÓGIA
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: or vo si bio tech -
no 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 (mas ter; rö vi dít ve:
MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les or vo si bi o tech no ló gus
(meg je löl ve a szak irányt)

– vá laszt ha tó szak irá nyok: al kal ma zott bio in for ma ti ka, 
mo le ku lá ris bio tech no ló gia

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MSc in
Me di cal Bi o tech no logy (spe ci a li zed in App li ed Bi o in for -
ma tics or Mo le cu lar Bi o tech no logy)

3. Kép zé si te rü let: in for ma ti ka

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. A be me net hez a 10. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban figye lembe ve he tõ sza kok: az
or vo si, fog or vo si, gyógy sze ré szi egy sé ges, osz tat lan mes -
ter kép zé si sza kok; a bio mér nö ki, ve gyész mér nö ki, 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 -
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gia, va la mint ké mia alap kép zé si sza kok, va la mint az 1993. 
évi LXXX. tör vény sze rin ti egye te mi szin tû ok le ve les ve -
gyész, bi o ló gus, bi o ló gia ta ná ri, ké mia ta ná ri sza kok.

4.2. A 10. 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- és 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: 25–45 kre dit;

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 20–40 kre dit;

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 30–50 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: 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: 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 szak kép zé si cél ja or vo si bi o tech no ló gu sok kép zé se,
akik szi lárd el mé le ti ala pok ra épü lõ, a tu dá suk fej lesz té sét
hosszú tá von biz to sí tó kép zés alap ján ter mé szet tu do má -
nyos, in for ma ti kai és or vos tu do má nyi is me re tek kel egy -
aránt ren del ke zõ szak em be rek ként ké pe sek a bi o me di ci -
ná lis tu do mány te rü le te ken ön ál ló an ku ta tá si és al kal ma zá -
si, fej lesz té si és mû köd te té si te vé keny sé get egy aránt vé -
gez ni. A kép zés jel le gé bõl adó dó an ren del kez nek to váb bá
e te vé keny sé gek ma gas szín vo na lon tör té nõ ki vi te le zé sé -
hez nél kü löz he tet len prob lé ma meg ol dó és együtt mû kö dé -
si kész ség gel is. A vég zet tek fel ké szült sé gük alap ján 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 vég zet tek is me rik:
– a bio tech no ló gi ai mód sze re ket és a bi o me di ci ná lis al -

kal ma zá so kat,
– a bio tech no ló gi ai mé rés tech ni kai mód sze re ket,
– a bi o ló gi ai fo lya ma tok mo le ku lá ris me cha niz mu sát

és mo del le zé sét,
– a bio tech no ló gia alap ve tõ eti kai kér dé se it,
– a bio tech no ló gi á hoz szük sé ges in for ma ti ka kér -

déseit,

– a szel le mi tu laj don jo got,
– a ve ze té si me nedzs ment, a szer ve zés, a szer ve zet el -

mé le ti alap ja it,
– az együtt mû kö dés hez szük sé ges kom mu ni ká ci ót.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
ba) al kal ma zott bio in for ma ti ka szak irá nyon:
– a szá mí tó gé pes bi o ló gia és ké mia esz köz- és mód -

szer tá rá nak al kal ma zá sá ra, kü lö nös te kin tet tel a ge no mi -
kai, pro te o mi kai, me ta bo no mi kai, me ta bo lo ni kai és to xi -
ko ló gi ai al kal ma zá sok ra,

– adat bá zi sok ter ve zé sé re, lét re ho zá sá ra, mó do sí tá sá ra, 
ke ze lé sé re és al kal ma zá sá ra kor sze rû adat bá zis-ke ze lõ
rend sze rek ben, kü lö nö sen or vo si bio tech no ló gi ai te rü le te -
ken,

– bi o ló gi ai rend sze rek szá mí tó gé pes mo del le zé sé re és
szi mu lá ci ó já ra (bio ins pi rált rend sze rek);

bb) mo le ku lá ris bio tech no ló gia szak irá nyon:
– mo le ku lá ris in ter ak ci ók le írá sá ra, mo le ku lá ris és

rend szer szem lé le tû bi o ló gi ai (‘sys tems bi o logy’) és ge ne -
ti kai is me re tek bio tech no ló gi ai ku ta tás ban és fej lesz tés ben 
való al kal ma zá sá ra,

– mo le ku lá ris bio tech no ló gi ai és far ma ko ge no mi kai is -
me re tek ré vén kor sze rû me ta bo no mi kai, me ta bo lo ni kai és
to xi ko ló gi ai vizs gá ló mód sze rek ki fej lesz té sé re,

– pre kli ni kai és kli ni kai gyógy szer ku ta tás és -fej lesz tés 
fá zi sa i nak is me re te alap ján bio tech no ló gi ai gyógy szer ku -
ta tá si és fej lesz té si te vé keny ség re,

– mo le ku lá ris di ag nosz ti kai mód sze rek ki fej lesz té sé re
és al kal ma zá sá ra,

– mo le ku lá ris tá ma dás pon tok is me re te ré vén új te rá -
pi ás mód sze rek, il let ve ha tó anya gok ki fej lesz té sé re, kü -
lö nös te kin tet tel az on ko ló gi ai vo nat ko zá sok 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,
– lo gi kus gon dol ko dás- és lá tás mód,
– jó kom mu ni ká ci ós és együtt mû kö dé si kész ség,
– csa pat mun ká ra való al kal mas ság,
– 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. 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 
25–45 kre dit:

ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek: 20–30 kre dit
mo le ku lá ris bi o ló gi ai is me re tek, bio ké mi ai, ké mi ai bi o -

ló gi ai is me re tek, élet ta ni is me re tek, in for ma ti kai is me re -
tek;

gaz da sá gi és hu mán is me re tek: 5–15 kre dit
köz gaz da ság ta ni is me re tek, mar ke ting és me nedzs ment

is me re tek, jogi és eti kai is me re tek.

8.2. Szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei: 20–40
kre dit
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fe hér jék, fe hér je há ló za tok is me re te, nuk le in sa vak kal
kap cso la tos tech ni kák, sejt bi o ló gi ai is me re tek, mo le ku lá -
ris pa to ló gi ai is me re tek;

8.3. 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: 30–50 kre dit
– al kal ma zott bio in for ma ti ka szak irá nyon: szá mí tó gé -

pes bi o ló gi ai és ké mi ai is me re tek, adat bá zi sok ter ve zé se és 
al kal ma zá sa, mo del le zés és szi mu lá ció, szer ke ze ti bio in -
for ma ti kai is me re tek, kü lö nö sen bio in for ma ti kai vo nat ko -
zás ban, sta tisz ti kai is me re tek bi o ló gi ai rend sze rek vo nat -
ko zá sá ban, na no tech no ló gi ai és na no bio tech no ló gi ai is -
me re tek, ha tó anyag-fel sza ba dí tó rend sze rek is me re te, bi o -
far má ci ai-far ma ko ki ne ti kai is me re tek, im mun bi o ló gi ai is -
me re tek, me ta bo liz mus és to xi ko ló gia, sze mé sze ti is me re -
tek, nagy tel je sí tõ ké pes sé gû mód sze rek is me re te, bio ana -
li ti kai mód sze rek is me re te, nö vé nyi bio tech no ló gi ai is me -
re tek;

– mo le ku lá ris bio tech no ló gia szak irá nyon: mo le ku lá ris 
ge ne ti kai és ge no mi kai is me re tek, mo le ku lá ris toxikoló -
giai is me re tek, gyógy szer ku ta tás és -fej lesz tés fo lya ma tá -
nak is me re te, mo le ku lá ris di ag nosz ti kai is me re tek, mo le -
ku lá ris tá ma dás pon tok is me re te, kü lö nö sen mo le ku lá ris
bi o ló gi ai vo nat ko zás ban sta tisz ti kai is me re tek bi o ló gi ai
rend sze rek vo nat ko zá sá ban, na no tech no ló gi ai és na no bio -
tech no ló gi ai is me re tek, ha tó anyag-fel sza ba dí tó rend sze -
rek is me re te, bi o far má ci ai-far ma ko ki ne ti kai is me re tek,
im mun bi o ló gi ai is me re tek, me ta bo liz mus és to xi ko ló gia,
sze mé sze ti is me re tek, nagy tel je sí tõ ké pes sé gû mód sze rek
is me re te, bio ana li ti kai mód sze rek is me re te, nö vé nyi bio -
tech no ló gi ai is me re tek.

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez egy kö zép fo kú C tí -
pu sú an gol nyelv vizs ga vagy az zal egyen ér té kû érett sé gi
bi zo nyít vány vagy ok le vél szük sé ges.

10. 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
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 nyi is me re tek: ana lí zis, al geb -
ra, diszk rét ma te ma ti ka, va ló szí nû ség szá mí tás, ma te ma ti -
kai sta tisz ti ka, szer ves ké mia, bio ké mia, mo le ku lá ris bi o -
ló gia, mo le ku la fi zi ka; gaz da sá gi és hu mán is me re tek: köz -
gaz da ság tan, vál la lat-gaz da ság tan, me nedzs ment is me re -
tek, tu do mány tör té net, jogi is me re tek, egyéb hu mán is me -
re tek stb.; elekt ro ni kai és szá mí tás tech ni kai is me re tek:
elekt ro ni kai áram kö rök, elekt ron fi zi ka, jel fel dol go zás, in -
for má ció el mé let, szá mí tás- és al go rit mus el mé let, prog -
ram nyel vek, prog ram ter ve zés, di gi tá lis rend sze rek, adat -
bá zis-ke ze lés, bio in for ma ti ka; bio fi zi kai és ideg tu do má -

nyi is me re tek: bio fi zi ka, ge ne ti ka, ne u ro bi o ló gia, bi o ló gi -
ai kép al ko tás alap jai, elekt ro fi zi o ló gia, bio la bo ra tó ri u mi
mé ré sek.

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.

3. számú melléklet
a 18/2007. (III. 19.) OKM rendelethez

10. ÁLLATORVOSI MESTERKÉPZÉSI SZAK
OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: ál lat 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: ál lat or vos dok tor
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Doc tor

of Ve te ri na ry Me di ci ne (DVM)
Az ok le vél dok to ri cí met ta nú sít, rö vi dí tett je lö lé se:

dr.vet.

3. Kép zé si te rü let: ag rár

4. A kép zé si idõ fél évek ben: 11 fél év

5. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 300+30 kre dit

5.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 70–80 kre dit;

5.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 115–130 kre dit;

5.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 50–70 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: 17 kre dit;

5.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 30 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 45%;

5.7. Össze füg gõ gya kor la ti kép zés ben sze rez he tõ kre -
di tér ték: 30 kre dit
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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 ál lat or vo sok kép zé se, akik is me rik
és kész ség szint jén hasz nál ják az ál lat or vos-tu do mány és
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-, al kal ma zott- és tár sa da lom tu do -
má nyok ban, va la mint az ál lat te nyész té si társ ága zat ban. A
vég zet tek meg fe le lõ öko nó mi ai szem lé let mód bir to ká ban
ké pe sek az ál lat be teg sé gek meg elõ zé sé re, fel is me ré sé re és
az ál la tok gyógy ke ze lé sé re, az élel mi szer biz ton ság meg te -
rem té sé vel, az élel mi szer-el len õr zés sel kap cso la tos fel ada -
tok el lá tá sá ra. Ha té ko nyan vesz nek részt a kör nye zet vé de -
lem, az ál lat vé de lem és a vad gaz dál ko dás komp lex felada -
tainak el lá tá sá ban. 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 vég zet tek is me rik:
– az ál lat be teg sé ge ket, azok meg elõ zé si le he tõ sé ge it,
– a fer tõ zõ be teg sé gek el ter je dé sé nek meg aka dá lyo -

zá sát,
– a ka ran tén el já rás sza bá lya it,
– az ál lat or vos lás ban hasz ná la tos gyógy sze rek ha tás -

me cha niz mu sa it,
– az ál lat ról em ber re ter je dõ be teg sé gek jel lem zõ it,
– be teg ál la tok alap el lá tá si for má it (vizs gá lat, bel gyó -

gyá sza ti, se bé sze ti, szü lé sze ti el lá tás),
– jár vá nyos be teg sé gek meg elõ zé si tech ni ká it (vak -

cin ázás, igaz ga tá si in téz ke dé sek),
– a szak te rü let tu do má nyos ered mé nye it és azok al kal -

ma zá si le he tõ sé ge it az ál lat or vo si gya kor lat ban.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a me zõ gaz da ság, az ál lat te nyész tés, az élel mi szer ipar 

és -ke res ke de lem te rü le tén az ál lat egész ség üggyel össze -
füg gõ szak igaz ga tá si fel ada tok el lá tá sá ra,

– ál lat or vo si gyó gyí tó te vé keny ség vég zé sé re,
– ál lat tar tó üze mek ré szé re az ál lat te nyész tés és -tar tás

tel jes kö ré ben az ál lat egész ség üggyel, a sza po ro dás bi o ló -
gi á val, a ter me lés gaz da sá gos sá gá val össze füg gõ kér dé -
sek ben szak ta nács adói fel ada tok el lá tá sá ra,

– la bo ra tó ri u mi mun ka vég zé sé re,
– a zo o nó zi sok el le ni vé de ke zés so rán ha té kony

együtt mû kö dés re a hu mán egész ség ügyi szer vek kel,
– ál lat te nyész té si, ta kar má nyo zá si, ál lat or vo si, or vo si

és bi o ló gi ai ku ta tás vég zé sé re,
– szak mai fel ada tok ön ál ló meg ter ve zé sé re és vég re -

haj tá sá ra,
– az élel mi szer biz ton ság gal kap cso la tos fel ada tok el lá -

tá sá ra,
– a jár vá nyos be teg sé gek tü net együt te sé nek fel is me ré -

sé re, és azok elõ for du lá sa kor a szük sé ges in téz ke dé sek
meg té te lé re,

– az ál lat ál lo má nyok egész sé gé nek meg õr zé sé hez és az 
el vár ha tó ter me lés hez szük sé ges ta nács adás ra, il let ve in -
téz ke dés re,

– az élel mi szer biz ton ság gal kap cso la tos fel ada tok el lá -
tá sá ra,

– ál lat-egész ség ügyi fel ada tok el lá tá sá ra (pl. ál lat or vo -
si in téz ke dés ál lat ki ál lí tá so kon, ál lat vá sá ro kon, va la mint
élõ ál lat szál lí tá sa kor),

– mun ka terv és prog ram ké szí té sé re és vég re haj 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:
– 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,

– szer ve zõ 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,
– ön ál ló mun ka vég zés re való al kal mas ság,
– kre a ti vi tás, ru gal mas ság, kez de mé nye zõ kész ség,
– 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,
– a kör nye zet- és ter mé szet vé del mi elõ írások be tar -

ta tá sa,
– szak mai fe le lõs ség tu dat,
– mód sze res ség, ki tar tás és in tu í ció a prob lé ma fel is -

me ré sé ben és meg ol dá sá ban,
– 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.

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. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez szük sé ges kö te -
le zõ ala po zó is me ret kö rök: 70–80 kre dit

ál lat tan, bi o ló gia, bio fi zi ka, bio ma te ma ti ka, ké mia, ana -
tó mia, szö vet tan, ál lat or vo si élet tan, ál lat or vo si bio ké mia,
in for ma ti ka, nö vény tan, ag rár gaz da ság tan, ál lat or vo si
öko nó mia, me nedzs ment, va la mint eti ka;

7.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
115–130 kre dit

pa ra kli ni kai mo dul (70–75 kre dit): táj ana tó mia, ál lat te -
nyész tés tan és ge ne ti ka, ta kar má nyo zás tan, mik ro bi o ló -
gia, kór élet tan, ál ta lá nos kór tan, bel gyó gyá sza ti di ag nosz -
ti ka, gyógy szer tan, to xi ko ló gia, kór bonc tan, al kal ma zott
eto ló gia, pa ra zi to ló gia;

kli ni kai és élel mi szer-biz ton sá gi mo dul (45–55 kre dit):
bel gyó gyá szat, se bé szet és sze mé szet, szü lé szet és sza po -
ro dás bi o ló gia, méh be teg sé gek, hal egész ség ügy, kedv te -
lés bõl tar tott ál la tok be teg sé gei, ál lat hi gi é nia és ál lo mány
egész ség tan, igaz ság ügyi ál lat or vos tan, élel mi szer hi gi é -
nia, jár vány tan, ál lat-egész ség ügyi igaz ga tás tan.

7.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei: 50–70 kre dit

vad gaz dál ko dás, ké rõ dzõk egész ség ta na, ser tés egész -
ség tan, ba rom fi-egész ség tan, kli ni kus ál lat or vos – kedv te -
lés bõl tar tott ál la tok kal kap cso la tos kli ni kai is me re tek és
ló gyó gyá szat, kis em lõs és pré mes ál lat, élel mi szer hi gi é nia, 
ge ne ti ka és sza po ro dás bi o ló gia, la bo ra tó ri u mi is me re tek
és ku ta tói mun ká ra való fel ké szí tés, jár vány vé de lem;
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8. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

A szak mai gya kor lat kli ni ku si, élel mi szer hi gi é ni ai, ál -
lat-egész ség ügyi igaz ga tá si és la bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai 
szak te rü le ten foly ta tott össze füg gõ gya kor lat, amely nek
idõ tar ta ma leg alább 15 hét a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan -
ter vé ben meg ha tá ro zot tak sze rint, 30 kre dit ér ték ben.

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.

11. ÁLLATTENYÉSZTÕ MÉRNÖKI
 MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: ál lat te nyész 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 ál lat te nyész tõ mér nök
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Mas ter

in Ani mal Sci en ces

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: az ál lat te nyész tõ mér nö ki, me zõ gaz da sá gi mér nö -
ki, vad gaz da 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 sza kok: a
nö vény ter mesz tõ mér nö ki, ter mé szet vé del mi mér nö ki,
gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si ag rár mér nö ki, in for ma ti kus
és szak igaz ga tá si mér nö ki, kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár -
mér nö ki, élel mi szer mér nö ki, me zõ gaz da sá gi és élel mi -
szer ipa ri gé pész mér nö ki, bi o ló gia, kör nye zet tan alap kép -
zé si sza kok, va la mint ál lat or vo si osz tat lan, egy sé ges 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 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: 10–20 kre dit;

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 30–54 kre dit;

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 30–35 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 ál lat te nyész tõ mér nö kök 
kép zé se, akik ter mé szet tu do má nyos, ag rár-mû sza ki, élel -
mi szer gaz da sá gi, ter mék-fel dol go zá si és ál lat tu do má nyi
is me re te ik bir to ká ban ké pe sek az ál la ti ter mék-ter me lés,
fel dol go zás, ér té ke sí tés, szak mai fel ada tai meg ol dá sá ra,
to váb bá az ál lat te nyész tés te rü le tén ter ve zõ, szin te ti zá ló
ku ta tá si és in no vá ci ós te vé keny ség vég zé sé re. 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 vég zet tek is me rik:
– az ál la ti ter mék-ter me lés, fel dol go zás, ér té ke sí tés el -

mé le tét és gya kor la tát,
– az ál la ti ter mék-elõ ál lí tás mi nõ sé gi, élel mi szer biz ton -

sá gi, kör nye zet vé del mi elõ írásait, jogi és köz gaz da sá gi
sza bá lyo zó rend sze rét,

– az ál lat te nyész tés ter mé szet tu do má nyi alap ja it,
– az ál lat vé de lem, és ál lat-egész ség ügyi igaz ga tás sza -

bá lya it,
– a kor sze rû ál lat tar tá si tech no ló gi á kat,
– az ál lat jó lé ti elõ írásokat.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– az ál la ti ter mé kek ter me lé si, fel dol go zá si és ér té ke -

sí té si fo lya ma ta i nak ter ve zé sé re, szer ve zé sé re és irá nyí -
tá sá ra,

– az in no vá ci ós fo lya ma tok ban tör té nõ al ko tó rész vé -
tel re,

– új tech no ló gi ák és mód sze rek ki dol go zá sá ra és be ve -
ze té sé re,

– a ter me lõ üzem ag ro öko ló gi ai po ten ci ál já hoz op ti má -
lis meg ol dá sok ki fej lesz té sé re és ön ál ló meg va ló sí tá sá ra,

– az ál lat te nyész té si ága za tok tech no ló gi ai vál to za ta i -
nak ki mun ká lá sá ra,
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– komp lex tech no ló gi ai rend sze rek ki dol go zá sá ra és
azok adap tá lá sá ra,

– a gaz da sá gi ál lat fa jok te nyész tõ-ne me sí tõ mun ká já -
nak ter ve zé sé re, irá nyí tá sá ra,

– az ál lat te nyész tés, a ku ta tás fej lesz tés és a szak ta nács -
adás ko or di ná ci ó já ra,

– vi dék fej lesz té si fel ada tok el lá tá sá ra,
– 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:
– jó prob lé ma fel is me ré si és -meg ol dá si kész ség,
– fej lesz tõi és ter ve zõi szem lé let,
– szer ve zõ ké pes ség,
– rend szer sze rû, kre a tív gon dol ko dás mód,
– 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,

– ön ál ló mun ka vég zés re való al kal mas ság,
– 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, -elem zõ és dön tés ho za ta li

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 10–20 kre dit:

al kal ma zott ge ne ti ka, ter me lés-élet tan, bio ké mia, élel -
mi szer ké mia;

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei
30–54 kre dit:

ta kar mány gaz dál ko dás, ta kar mány nö vény ter mesz tés,
gyep hasz no sí tás, ál lat te nyész té si bio tech no ló gia, spe ci á lis 
ál lat te nyész tés, te nyész tés szer ve zés-te nyész té si prog ra -
mok, le gel te té ses ál lat tar tás, ál lat tar tá si tech no ló gi ák, sza -
po ro dás bi o ló gia, jár vány vé de lem, ál lat vé de lem és ál lat -
egész ség ügyi igaz ga tás, ál lat tar tó te le pek ter ve zé se, épí té -
se és üze mel te té se, tej fel dol go zás, hús fel dol go zás, élel mi -
szer mi nõ ség és -biz ton ság, ága za ti öko nó mia, élel mi szer-
mar ke ting, hu mán erõ for rás ma na ge ment.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei 30–35 kre dit:

öko lo gi kus ál lat te nyész tés, ál lat fa jok sza po rí tá sá nak
spe ci á lis kér dé sei, ál la ti ter mék mi nõ sí té sé nek mód sze re,
társ- és hob bi ál lat te nyész té se, hal te nyész tés és ak va risz ti -
ka, sport ló te nyész tés-lo vas sport szer ve zés;

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, ter mé sze ti erõ for rá sok, 
me zõ gaz da sá gi is me re tek, gaz da sá gi és gaz dál ko dá 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 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. számú melléklet

a 18/2007. (III. 19.) OKM rendelethez

2. KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: köz igaz ga tá 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: MA)

– szak kép zett ség: ok le ve les köz igaz ga tá si me ne dzser

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Mas ter
of Pub lic Ad mi nist ra ti on

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:
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4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe: igaz ga tás szer ve zõ alap kép zé si szak és az 1993. évi
LXXX. tör vény sze rin ti igaz ga tás szer ve zõ fõ is ko lai 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 figye lembe ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: bûn ügyi igaz ga tá si, ren dé sze ti igaz ga tá si, igaz -
ság ügyi igaz ga tá si, mun ka ügyi és tár sa da lom biz to sí tá si
igaz ga tá si, nem zet kö zi igaz ga tá si.

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- és 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 anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 65–90 kre dit;

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 10–12 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 tek szá ma:
20 kre dit;

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: leg alább 40% a
szak mai gya kor la tot is figye lembe véve.

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 igaz ga tá si szak em be rek kép zé se,
akik a köz igaz ga tás mód szer ta ná nak, cél ja i nak és gya kor -
la ti tech ni ká já nak, to váb bá az ál lam tu do má nyok és a jog
alap ja i nak, a jog al ko tás és a jog al kal ma zás mód sze re i nek,
a jog rend szer alap ve tõ in téz mé nyei és szer ve ze tei mû kö -
dé sé nek, gaz dál ko dá sá nak, em be ri jo gok is me re té nek, va -
la mint a köz igaz ga tás hoz kap cso ló dó más tár sa da lom tu -
do má nyok alap ja i nak is me re té ben, köz igaz ga tá si kul tú rá -
juk alap ján al kal ma sak a köz pon ti, te rü le ti és he lyi köz -
igaz ga tás szer ve i ben ve ze tõi és ma gas szin tû irá nyí tá si,
fel ügye le ti, el len õr zé si, ha tó sá gi, dön tés-elõ ké szí tõ és
szer ve zé si-igaz ga tá si fel ada tok el lá tá sá ra. Meg szer zett is -
me re te ik 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 vég zet tek is me rik:
– a tár sa da lom po li ti ka, köz po li ti ka és szo ci ál po li ti ka

alap ve tõ is me re te it,

– a nem zet kö zi kap cso la tok el mé le tét és tör té ne tét,
– a mo dern ál lam ra vo nat ko zó el mé le te ket,
– össze ha son ló al kot mány jo gi is me re te ket,
– az eu ró pai ál la mok kor mány zá sá nak tör té ne tét,
– a fej lett pol gá ri de mok rá ci ák ön kor mány za ti mo dell -

je it,
– a köz igaz ga tás sal fog lal ko zó tu do má nyok el mé le ti

alap ve té se i vel kap cso la tos is me re te ket,
– a köz igaz ga tá si jog vi szo nyo kat, a köz igaz ga tá si ak -

tu so kat, a köz igaz ga tá si ha tás kö rö ket, a köz igaz ga tá si el -
já rá si sza bá lyo kat, a köz igaz ga tás sze mé lyi ál lo má nyát
érin tõ jogi és eti kai sza bá lyo kat,

– a jog po li ti ka, a jog al ko tás tan, a jog sza bály-szer kesz -
tés alap ve tõ is me re te it,

– a köz igaz ga tás gaz da ság igaz ga tá si sze rep vál la lá sá -
nak el mé le tét és gya kor la tát,

– a köz igaz ga tá si bí rás ko dás el mé le tét és gya kor la tát,
– az eu ró pai köz igaz ga tá si bün te tõ jo gi (anya gi jogi és

el já rás jo gi) is me re te ket,
– ke res ke del mi jogi, tár sa sá gi jogi, ver seny jo gi is me re -

te ket,
– köz pénz ügyi, ál lam ház tar tá si is me re te ket, az ön kor -

mány za ti gaz dál ko dás pénz ügyi is me re te it,
– nem zet kö zi pénz ügyi pi a ci, pénz ügyi jogi és az Eu ró -

pai Unió pénz ügyi rend sze ré re vo nat ko zó is me re te ket,
– a mo dern szer ve zet el mé le ti tu do má nyos meg kö ze lí -

té se ket; a cso port di na mi ka el mé le tét, gya kor la ti mód sze -
re it; a szer ve ze ti kul tú ra mû kö dé sét, ha tá sa it,

– köz igaz ga tá si szer ve zé si-ve ze té si me nedzs ment,
köz igaz ga tá si tech no ló gi ai, mo bil elekt ro ni kus igaz ga tás -
szer ve zé si is me re te ket,

– eu ró pai in teg rá ci ós és kö zös sé gi po li ti kai, va la mint a
nem zet kö zi mig rá ci ó val össze füg gõ is me re te ket;

– tár sa dal mak kö zöt ti, il let ve sa ját tár sa dal mi struk tú -
rák kö zöt ti kom mu ni ká ci ós is me re te ket,

– köz igaz ga tá si adat bá zis ke ze lé si, do ku men tum ke ze -
lé si és in for ma ti kai vé del mi is me re te ket,

– köz igaz ga tá si szak nyel vi is me re te ket.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– stra té gi ai gon dol ko dás ra,
– dön tés-elõ ké szí tõ és dön tés ho zó fel ada tok el lá tá sá ra,

dön té si ja vas la tok ki dol go zá sá hoz szük sé ges prob lé ma- és 
meg ol dás elem zés re,

– irá nyí tói, ve ze tõi és vég re haj tói fel adat kö rök el lá tá -
sá ra,

– mo dern szer ve zé si tech ni kák al kal ma zá sá ra,
– szer ve ze ti fo lya ma tok és rend sze rek ter ve zé sé 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 zá 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,
– köz szol gál ta tó szer ve ze tek mû kö dé si el ve i nek és

rend sze ré nek át te kin té sé re, elem zé sé re,
– köz pon ti köz igaz ga tás ban jog al ko tá si, jog al kal ma zá -

si, va la mint igaz ga tá si fel ada tok el lá tá sá ra,
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– köz szol gá la ti, hu mán po li ti kai fel ada tok irá nyí tá sá ra
és vég re haj tá sá ra,

– költ ség ve té si szer vek gaz dál ko dá si, pénz ügyi fel ada -
ta i nak szer ve zés re,

– nem zet kö zi vo nat ko zá sú ügyek in té zé sé re,
– az Eu ró pai Unió szer ve i nél igaz ga tá si fel ada tok el lá -

tá sá ra,
– a meg szer zett is me re tek gya kor la ti al kal ma zá sá ra, in -

for má ci ók hasz no sí tás 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:
– ki emel ke dõ szer ve zõi, ko or di ná ci ós kész ség,
– kre a ti vi tás, ru gal mas ság, jó lo gi kai kész ség,
– 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,
– ön ál ló mun ka vég zés re való al kal mas ság,
– in tu í ció és mód sze res ség,
– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,
– a tár sa dal mi kör nye zet tel, igé nyek kel szem be ni ér zé -

keny ség,
– el kö te le zett ség és igény a mi nõ sé gi mun ká ra,
– igény az élet hosszig tar tó szak mai to vább kép zés re,
– 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 a ve ze tõi fel ada -
tok el lá tá sá ra,

– egyen lõ bá nás mód mel let ti el kö te le zett ség,
– em pá tia az egyes ügy fe lek irá nyá ban, se gí tõ kész ség,

esély egyen lõ ség biz to sí tá sa az ál lam pol gá rok jog ér vé nye -
sí té se so rán.

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, a mes ter fo ko zat hoz szük sé ges ala po zó is me ret kö -
rök: 10–15 kre dit

köz igaz ga tás el mé let, eu ró pai köz igaz ga tás- és al kot -
mány tör té net.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
65–90 kre dit

össze ha son lí tó al kot mány jog, ál lam tan, jog al ko tás tan,
ön kor mány za ti mo del lek, köz po li ti ka, gaz da ság és köz -
igaz ga tás, gaz da sá gi jog, köz pénz ügy tan, EU köz pénz -
ügyek, EU jog rend sze re, nem zet kö zi kap cso la tok el mé le te 
és tör té ne te, adat bá zis-ke ze lés, in for ma ti kai vé de lem a
köz igaz ga tás tan, elekt ro ni kus és mo bil igaz ga tás szer ve -
zés, do ku men tum ke ze lés és tá jé koz ta tó rend sze rek a köz -
igaz ga tás ban, tár sa dal mi és kul tú ra kö zi kom mu ni ká ció.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei: 10–12 kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
köz igaz ga tá si jog ági jo gal kal ma zói is me re tek, szak -

igaz ga tá si is me re tek, köz igaz ga tá si szak me nedzs ment,
köz igaz ga tá si in for ma ti kai is me re tek, szak nyel vi is me re -
tek.

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

10 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 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 di tek 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 60 kre dit az aláb bi is me ret kö rök bõl: tár sa da lom -
tu do má nyi is me re tek, ál lam- és jog tu do má nyi alap 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, me nedzs ment is me re tek, eu ró pai
uni ós is me re tek, in for ma ti kai alap 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 zék 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. JOGÁSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: jo gász

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 dí té se: MA)

– szak kép zett ség: jo gász
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: La wy er
Az ok le vél dok to ri cí met ta nú sít, rö vi dí tett je lö lé se:

dr.jur.

3. Kép zé si te rü let: jogi és igaz ga tá si

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. Ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá ma:
80–110 kre dit;
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5.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 115–130 kre dit;

5.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 30–50 kre dit;

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

5.5. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
mi ni má lis kre di tér ték: 15 kre dit.

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 jo gá szok kép zé se, akik az ál lam-
és jog tu do mány, va la mint a jo gá szi te vé keny sé gek hez
kap cso ló dó más tár sa da lom tu do má nyok alap ja i nak bir to -
ká ban, a jog rend szer fõbb jog te rü le te i nek és jog in téz mé -
nye i nek, a jog al ko tás és a jog al kal ma zás mód sze re i nek is -
me re té ben, kor sze rû szak is me re te ik és jo gá szi kul tú rá juk
alap ján al kal ma sak jo gá szi te vé keny ség re, ta nul má nya ik
dok to ri kép zés ke re té ben való foly ta tá sá ra, gya kor la ti ta -
pasz ta la tok meg szer zé sé vel, szak mai to vább kép zés sel a
jogi szak vizs gá hoz kö tött mun ka kö rök be töl té sé re.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– a szak má hoz kö tött el mé le ti és gya kor la ti is me re te -

ket,
– té te les jogi is me re te ket,
– a ha zai, az eu ró pai és a nem zet kö zi jog is me re te it,
– a tu do má nyos mun ká hoz, ku ta tás hoz szük sé ges

prob lé ma meg ol dó tech ni ká kat, mód sze re ket,
– a glo bá lis tár sa dal mi, po li ti kai és jogi fo lya ma to kat.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– az ál lam- és jog tu do má nyok te rü le tén az is me re tek

rend sze re zett meg ér té sé re, el sa já tí tá sá ra, al kal ma zá sá ra és 
gya kor la ti hasz no sí tá sá ra,

– a vál to zó té te les jog ön ál ló meg is me ré sé re és ér tel -
me zé sé re,

– szak mai to vább kép zés ben való rész vé tel re,
– az ál lam és jog tu do má nyok te rü le tén meg szer zett

szak mai ta pasz ta lat alap ján új prob lé mák, új je len sé gek
fel dol go zá 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,

– konf lik tu sok több szem pon tú ér tel me zé sé re, me di a -
tív sze rep kör be töl 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,

– szak mai együtt mû kö dés re a tár sa da lom po li ti ka és a
gaz da ság te rü le tén dol go zó szak ér tõk kel;

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

– mód sze res ség és kre a ti vi tás a jog sza bá lyok ér tel me -
zé sé ben,

– tár sa dal mi és jogi prob lé mák fel is me rõ és meg ol dó
kész sé ge,

– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,

– ön ál ló ta nu lá si kész ség az új is me re tek meg szer zé sé -
nek te rü le tén,

– szé les körû mû velt ség,
– konf lik tus ban álló fe lek kö zöt ti köz ve tí tés ké pes sé ge,
– ér zé keny ség a kör nye ze ti vál to zá sok iránt,
– 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 ba

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

– egyen lõ bá nás mód mel let ti el kö te le zett ség.

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: 80–110 kre dit
ál ta lá nos tár sa da lom tu do má nyi is me re tek, szak mai

nyelv is me ret: 25–40 kre dit
az ál ta lá nos ér tel mi sé gi hi va tást szol gá ló, a tár sa da lom -

tu do má nyi mû velt sé get meg ala po zó is me re tek, va la mint a
sa já tos ide gen nyel vi (la tin nyelv) is me re tek;

jog tu do má nyi ala po zó is me re tek: 55–70 kre dit
el mé le ti (jog- és ál lam böl cse let, jog szo ci o ló gia) és tör -

té ne ti (ma gyar és egye te mes jog tör té net, ró mai jog) jogi is -
me re tek;

7.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
115–130 kre dit

ága za ti jog tu do má nyok fõbb te rü le te it fel öle lõ ma gán -
jo gi, ál lam tu do má nyi (al kot mány jog és köz igaz ga tá si
jog), bün te tõ jo gi, va la mint nem zet kö zi és eu ró pai jogi is -
me re tek;

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 is me re tek: 30–50 kre dit
az alap ve tõ jog in téz mé nyek kel kap cso la tos is me re tek

el mé lyí té se, a jo gá szi szem lé let mód ki ala kí tá sa, a jog gya -
kor lat alap ele me i nek el sa já tí tá sa, össze ha son lí tó jogi is -
me re tek, va la mint a jog sza bály-elõ ké szí tés (jog al ko tás)
sa já tos sá ga i nak meg is me ré se.

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

A jo gal kal ma zói kész ség ki ala kí tá sát elõ se gí tõ 6–12 he -
tes igaz ság szol gál ta tá si, köz igaz ga tá si vagy egyéb jog al -
kal ma zá si szak mai gya kor lat, 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 egy kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga szük sé ges
élõ ide gen nyelv bõl vagy az zal egyen ér té kû érett sé gi bi zo -
nyít vány, il let ve ok le vél.
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5. számú melléklet
a 18/2007. (III. 19.) OKM rendelethez

2. POLITIKATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: po li ti ka tu do -
mány

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 meg sze rez he tõ 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 po li to ló gus
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MA in

Po li ti cal Sci en ce

3. Kép zé si te rü let: tár sa da lom tu do má nyi

4. 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 po li to ló gia, a nem zet kö zi ta nul má nyok, a tár sa -
dal mi ta nul má nyok és az igaz ga tás szer ve zõ alap kép zé si
sza kok, va la mint az 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti
egye te mi szin tû po li to ló gia, nem zet kö zi kap cso la tok,
nem zet kö zi ta nul má nyok, köz igaz ga tá 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 sza kok: a
kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány, a kul tu rá lis ant ro po ló -
gia, a szo ci o ló gia, al kal ma zott köz gaz da ság tan, gaz da ság -
elem zés, köz szol gá la ti, em be ri erõ for rá sok, nem zet kö zi
gaz dál ko dás, tör té ne lem, sza bad böl csé szet, and ra gó gia
alap kép zé si sza kok, osz tat lan, egy sé ges jo gász 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- és 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, 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. 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: 18–20 kre dit;

6.2. A szak mai törzs anya gá hoz ren del he tõ kre di tek
szá ma: 30–35 kre dit;

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 35–40 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 te ke: 15 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 cél ja, az el sa já tí tan dó szak mai
kom pe ten ci ák:

A szak cél ja olyan po li to ló gu sok kép zé se, akik is me rik
a tár sa da lom po li ti kai rend sze ré re és vi szo nya i ra, azok
fõbb tör vényszerûségeire, a po li ti kai in téz mé nyek re, a po -
li ti kai ha ta lom szer ve zõ dé sé re és a köz po li ti ka for má lá sá -
ra vo nat ko zó tu do má nyos el mé le te ket és a gya kor la ti al -
kal ma zás hoz szük sé ges tu dás anya got. Az el mé le ti és mód -
szer ta ni szak irá nyo kon vég zet tek meg szer zett is me re te ik
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, il let ve tu do má nyos kar ri er ki -
ala kí tá sá ra po li ti ka tu do má nyi poszt gra du á lis mû he lyek
mun ká já ba tör té nõ be kap cso ló dás sal. A gya kor la ti is me re -
tek re na gyobb súlyt he lye zõ szak irá nyok vég zet tei al kal -
mas sá vál nak arra, hogy po li ti kai in téz mé nyek ben, nem -
zet kö zi szer ve ze tek ben vagy ve lük érint ke zõ gaz da sá -
gi-tár sa dal mi szer ve ze tek ben dön tés elõ ké szí tõ, kap cso lat -
tar tó, kap cso lat épí tõ mun kát vé gez ze nek.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– a ma gyar, az eu ró pai és az an gol szász po li ti kai rend -

sze re ket,
– po li ti ka tu do má nyi fo gal ma kat,
– po li ti ka el mé le ti is me re te ket,
– a po li ti kai elem zés mód szer ta nát,
– a tár sa da lom tu do má nyok ra jel lem zõ adat gyûj té si,

-fel dol go zá si és ér tel me zé si tech ni ká kat,
– a po li ti kai ku ta tás prob lé ma meg ol dó tech ni ká it,
– a po li ti kai in téz mé nyek (el sõ sor ban az ál lam) és fo -

lya ma tok mé lyebb össze füg gé se it.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a po li ti ka tu do mány szak te rü le te i nek meg fe le lõ ön ál ló

elem zõ mun ka vég zé sé re, il let ve má sok elem zé sé nek el bí rá -
lá sá ra, vé le mény meg for má lá sá ra,

– a po li ti ka vi lá gá ra vo nat ko zó ön ál ló kér dé sek és ku -
ta tá si té mák fel ve té sé re,

– a po li ti ka tu do mány for rá sa i nak hasz ná la tá ra, ada tok
ki ke re sé sé re, il let ve ada tok ge ne rá lá sá ra,

– más tu do mány ág kép vi se lõi elõtt sa ját szak tu do má -
nyuk tu dás anya gá nak, meg is me ré si szem pont ja i nak és
mód sze re i nek be mu ta tá sá ra,

– tu do má nyos vi ták ban való rész vé tel re,
– szak mai té mák meg ér té sé re, be mu ta tá sá ra an gol

nyel ven (szó ban és írás ban); a nyel vi kom pe ten ci á juk nö -
ve lé sé re más ide gen nyel vek el sa já tí tá sá val,

– po li ti ká val kap cso la tos szak ér tõi anya gok el ké szí té -
sé re és po li ti ka tu do má nyi ku ta tá sok el vég 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:

– lé nyeg lá tás és kre a ti vi tás,
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– ön ál ló szak mai vé le mény ki ala kí tá sá nak ké pes sé ge,
– fe le lõs ség tel jes ma ga tar tás a po li ti kai ku ta tá sok so -

rán szer zett tu dás és in for má ci ók ke ze lé se te kin te té ben,
– el kö te le zett ség és igény a mi nõ sé gi mun ká ra,
– igény a fo lya ma tos ön mû ve lés re és a köz na pi élet ben

má sok po li ti kai vé le mé nyé nek tisz te let ben tar tá sá ra,
– kri ti kai vi szo nyu lás a po li ti kai je len sé gek hez,
– mód szer ta ni tu da tos ság.

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 is me ret kö rök: 18–20
kre dit

tár sa da lom tu do má nyi alap is me re tek: tár sa da lom tör té -
net, köz gaz da ság tan, kom mu ni ká ció,

ér tel mi ség kép zõ tár gyak, ál ta lá nos is me re tek: esz me -
tör té net, fi lo zó fia, pszi cho ló gia.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
30–35 kre dit

a po li ti ka tu do mány tör té ne te, in téz mé nye sü lé se, is me -
ret el mé le ti kér dé sei, po li ti ka el mé let, po li ti ka tör té net, de -
mok rá cia el mé let, po li ti kai gon dol ko dás rész te rü le tei, po -
li ti kai gaz da ság tan,

po li ti kai in téz mé nyek, össze ha son lí tó po li ti ka tu do -
mány, köz po li ti ka és köz igaz ga tás, a po li ti kai ku ta tás
kvan ti ta tív és kva li ta tív mód sze rei, köz gaz da ság tan, szo -
ci o ló gia, pszi cho ló gia, fi lo zó fia, jog tu do mány, al kot -
mány jog, tör té net tu do mány, nem zet kö zi ta nul má nyok,
kom mu ni ká ció el mé let;

c) a szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is me -
ret kö rei: 35–40 kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
po li ti kai ku ta tás mód szer ta na, komp ara tisz ti ka, a po li ti -

ka in téz mé nyei (ál lam, kor mány zat, pár tok, párt rend sze -
rek stb.), ága za ti po li ti kák, köz igaz ga tás, re gi o na liz mus,
eu ró pai in teg rá ció, po li ti kai rek ru tá ció, eli tek, po li ti kai
kom mu ni ká ció, mé dia, po li ti kai me nedzs ment;

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

A fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter ve 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 két ál la mi lag el is mert
C tí pu sú kö zép fo kú 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, ame lyek
kö zül az egyik az an gol.

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 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 60 kre dit a
po li ti ka tu do mány, po li ti kai gon dol ko dás, po li ti ka tör té net, 

nem zet kö zi vi szo nyok el mé le te, Eu ró pa-ta nul má nyok, al -
kot mány tan, köz igaz ga tás tan, köz po li ti ka is me ret kö rök -
bõl.

11.2. A 4.3. 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 60 kre dit a po li ti ka tu do mány, po li ti kai
gon dol ko dás, po li ti ka tör té net, nem zet kö zi vi szo nyok
el mé le te, Eu ró pa-tanul má nyok, al kot mány tan, köz igaz -
ga tás tan, köz po li ti ka is me ret kö rök 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 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.

3. SZOCIÁLIS MUNKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: 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: MA)

– szak kép zett ség: ok le ve les szo ci á lis mun kás (meg je -
löl ve a szak irányt)

– vá laszt ha tó szak irá nyok: ál ta lá nos szo ci á lis mun ka,
kli ni kai szo ci á lis mun ka

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MA in
So ci al Work (spe ci a li zed in Ge ne ral So ci al Work, in Cli ni -
cal So ci al Work)

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: a szo ci á lis mun ka és a szo ci ál pe da gó gia 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: szo ci o ló gia, tár sa dal mi ta nul má nyok,
polito lógia.

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 -
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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: 40–50 kre dit;

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 35–40 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: 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 ké pe -
sek az em be ri vi sel ke dés re és a tár sa dal mi rend sze rek re
vo nat ko zó is me re te ik bir to ká ban az em be ri jo go kon és a
tár sa dal mi igaz sá gos ság el ve in ala pu ló, a tár sa dal mi in teg -
rá ci ót és a de mok ra ti kus vi szo nyok erõ sí té sét szol gá ló
szo ci á lis mun ka vég zé sé re, dön té si al ter na tí vák ki dol go -
zá sá ra, szol gál ta tá sok ter ve zé sé re, me ne dzse lé sé re, ér té -
ke lé sé re. A vég zet tek meg fe le lõ is me re tek kel ren del kez -
nek 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 vég zet tek is me rik:
– a tár sa da lom mû kö dé si sza bály sze rû sé ge it,
– a tár sa dal mi lag ked ve zõt len hely ze te ket lét re ho zó

okok fel tá rá si le he tõ sé ge it,
– szo ci á lis mun ka kor sze rû el mé le tét és gya kor la tát,
– a szo ci á lis te rü le ten fel me rü lõ új prob lé mák, je len sé -

gek kri ti kus elem zé si mó do za ta it,
– a ku ta tás hoz és a tu do má nyos mun ka vég zé sé hez

szük sé ges mód sze re ket, el já rá so kat és tech ni ká kat.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– az in téz mé nyi mû kö dést se gí tõ/meg ala po zó szer ve -

ze ti és ad mi niszt rá ci ós fel ada tok meg ha tá ro zá sá ra és el lá -
tá sá ra,

– a szo ci á lis szol gál ta tá sok mû kö dé sé nek fo lya ma tos
mo ni to ro zá sá ra és ér té ke lé sé re,

– a szo ci á lis mun ka kö rül mé nye it és fel té te le it meg ha -
tá ro zó tár sa dal mi és szak mai fo lya ma tok tu do má nyo san
meg ala po zott vizs gá la tá ra,

– a ku ta tá si ta pasz ta la tok ból adó dó fel ada tok gya kor la -
ti meg va ló sí tá sá ra,

– be avat ko zá si fo lya ma tok ter ve zé sé re, me ne dzse lé sé -
re, meg va ló sí tá sá ra,

– in téz mény ve ze tés ben, szol gál ta tá sok ter ve zé sé ben
való rész vé tel re,

– ku ta tá si ter vek ki ala kí tá sá ra és me ne dzse lé sé re,
– szak mai ál lás fog la lás ki ala kí tá sá ra,
– nem zet kö zi együtt mû kö dés ben fo lyó te vé keny ség

mun ká já ba való be kap cso ló dás ra,
– pre zen tá ci ók össze ál lí tá sá ra,
– ön ál ló mun ka vég zés re a szo ci á lis te rü le 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:
– em pá tia,
– szo ci á lis ér zé keny ség,
– jó kom mu ni ká ci ós ké pes ség,
– in ter disz cip li ná ris te am ben való ha té kony mun ka -

vég zés,
– szak mai is me re te ik át adá sá nak ké pes sé ge,
– dön tés ho za ta li ké pes ség,
– jó prob lé ma meg ol dó ké pes ség.

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

a szo ci á lis mun ka tár sa da lom tu do má nyi vo nat ko zá sai:
a szo ci á lis mun ka el mé le tét meg ha tá ro zó is me re tek a társ -
tu do má nyok kö ré bõl (szo ci o ló gia, köz gaz da ság tan, ál lam- 
és jog tu do mány, po li ti ka tu do mány, pszi cho ló gia, kom mu -
ni ká ció tu do mány);

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
40–50 kre dit

a szo ci á lis mun ka és a szo ci ál po li ti ka el mé le te (a szo -
ci á lis mun ka és a szo ci ál po li ti ka el mé le ti mo dell jei, a
szo ci á lis mun ka nem zet kö zi, il let ve eu ró pai as pek tu sai,
el mé le ti mû hely mun ka); a szo ci á lis mun ka mód szer ta na 
(a szo ci á lis mun ka kor sze rû mód sze rei a fõbb szo ci á lis
prob lé mák men tén, mód sze rek a szo ci á lis mun ka szer -
ve ze ti kon tex tu sá hoz kap cso ló dó an, mód sze rek a szo -
ciális mun ka ku ta tá sa kö ré ben).

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá lasz ha tó is me -
ret kö rei: 35–40 kre dit;

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
– ál ta lá nos szo ci á lis mun ka szak irány: a szo ci á lis mun -

ka te rü le tei (a sze gény ség és ki re kesz tés, a szen ve dély be -
teg ség, a mun ka és a fog lal koz ta tás, ad dik to ló gia, co un se -
ling); szo ci á lis mun ka pro jekt (a kli ens cso port jel lem zõi, a 
kli ens cso port tal vég zett szo ci á lis mun ka mód szer ta ni kér -
dé sei);

– kli ni kai szo ci á lis mun ka szak irány: a kli ni kai szo ci á -
lis mun ka te rü le tei (meg elõ zés, krí zis ke ze lés, re ha bi li tá -
ció, men tál hi gi é né, kö zös sé gi el lá tá si for mák, az ön- és
köl csö nös se gí tés, az ön kén tes ség); szo ci á lis mun ka pro -
jekt (a kli ni kai szo ci á lis mun ka kli en sei, a kli ni kai szo ci á -
lis mun ka mód szer ta ni kér dé sei).
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9. A kép zés hez kap csolt szak mai gya kor lat kö ve tel mé -
nyei:

A szak mai gya kor lat a szo ci á lis mun ka te rü le te i hez kap -
cso ló dó, kül sõ te re pen – fel adat terv alap ján, te rep ta nár
köz vet len irá nyí tá sa mel lett – vég zett fo lya ma tos, he ten -
ként leg alább 8 óra, össze sen leg alább 300 óra in ten zív
szak mai mun kát je lent, amely nek kre di tér té ke 8–15 kre dit. 
A te rep gya kor lat fel ada ta, hogy a hall ga tó ké pes sé vál jon
az el mé le ti, mód szer ta ni is me re tek, va la mint a kép zés so -
rán meg szer zett új gya kor la ti ta pasz ta la tok in teg rá lá sá ra;
to váb bá hogy a hall ga tó el sa já tít sa a mes ter kép zé si sza kon
meg sze rez he tõ gya kor la ti kom pe ten ci á kat. A hall ga tó – az 
in téz mény dön té se alap ján – a gya kor lat nak leg fel jebb
egy har mad ré szét tel je sít he ti sa ját mun ka he lyén.

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

Egy kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga az Eu ró pai Unió
hi va ta los nyel ve i nek egyi ké bõl.

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

11.1. A 4.2. pont sze rin ti szo ci o ló gia, tár sa dal mi ta nul -
má nyok, po li to 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
30 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 kre dit 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 is tel je sít he tõ 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.

11.2. A 4.3. pont sze rin ti sza kok kö zül a pszi cho ló gia
alap kép zé si sza kon, a pe da gó gus kép zé si te rü let alap kép -
zé si szak ja in, to váb bá az ápo lás és be teg el lá tás, az egész -
ség ügyi gon do zás és pre ven ció 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 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, amely bõl leg alább 15 kre dit a szo ci á lis mun -
ka el mé le ti és mód szer ta ni té ma kö ré bõl, leg alább 15 kre dit 
a szo ci á lis mun ka gya kor la tá nak té ma kö ré bõl, és leg alább
15 kre dit a szo ci ál po li ti ka té ma kö ré bõl le gyen el is mer he -
tõ. A hi ány zó, leg fel jebb 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 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 4.3. pont sze rin ti más sza ko kon szer zett szak -
kép zett ség alap ján 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 el is mer he tõ le gyen 60 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,
amely bõl leg alább 15 kre dit a szo ci á lis mun ka el mé le ti és
mód szer ta ni té ma kö ré bõl, leg alább 15 kre dit a szo ci á lis
mun ka gya kor la tá nak té ma kö ré bõl, és leg alább 15 kre dit a
szo ci ál po li ti ka té ma kö ré bõl le gyen el is mer he tõ. A hi ány -
zó leg fel jebb 30 kre dit 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 is tel je sít he tõ 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.

4. SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: szo ci ál po li ti 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: MA)

– szak kép zett ség: ok le ve les szo ci ál po li ti kus (meg je löl -
ve a szak irányt)

– vá laszt ha tó szak irá nyok: ál ta lá nos szo ci ál po li ti ka, te -
rü le ti szo ci ál po li ti ka, fog lal koz ta tás po li ti ka

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: So ci al
Po li cy Ex pert (spe ci a li zed in Ge ne ral So ci al Po li cy, in Lo -
cal and Re gi o nal So ci al Po li cy, in Emp lo y ment Po li cy)

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: a szo ci á lis mun ka és a szo ci ál pe da gó gia 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: szo ci o ló gia, tár sa dal mi ta nul má nyok, po li to ló -
gia.

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: 15–20 kre dit;
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6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 40–45 kre dit;

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 30–40 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: 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 35%.

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 szo ci ál po li ti kai szak em be rek kép -
zé se, akik meg szer zett el mé le ti és mód szer ta ni is me re te ik
bir to ká ban ké pe sek a tár sa da lom- és szo ci ál po li ti ka te rü le -
tén a szak po li ti ka al ko tá sá ban való rész vé tel re, az el lá tó -
rend szer mû köd te té sé ben való köz re mû kö dés re, a tár sa -
dal mi ér de kek kép vi se le té re, va la mint a tár sa da lom- és
szo ci ál po li ti ka el mé le ti mû ve lé sé re, ku ta tá sá ra és ok ta tá -
sá ra. Meg szer zett is me re te ik 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 vég zet tek is me rik:
– a tár sa da lom, a gaz da ság, a po li ti ka, az ál lam és a jog

mû kö dé sé nek alap ve tõ sza bály sze rû sé ge it,
– azok nak a té nye zõk nek a sze re pét, ame lyek gá tol ják

fon tos szük ség le tek ki elé gí té sét, az erõ for rá sok mél tá nyos
és funk ci o ná lis el osz tá sát,

– az em be ri és ál lam pol gá ri jo gok, va la mint a tár sa dal -
mi igaz sá gos ság ér vé nye sü lé sé nek ha té kony for má it,

– a szo ci ál po li ti ka kor sze rû el mé le te it és mód sze re it,
– a ha zai és nem zet kö zi szo ci ál po li ti kai rend sze rek

mû kö dé sét,
– a szo ci ál po li ti kai in téz mény- és esz köz rend szer át -

ala kí tá sá nak le he tõ sé ge it,
– az egész ség-, és nyug díj biz to sí tás alap ve tõ el ve it, a

csa lád tá mo ga tá si rend sze re ket, a ki egé szí tõ biz to sí tá so kat,
– a szo ci á lis biz ton ság és a szo ci á lis vé de lem in téz -

mény-, és el lá tó rend sze re i nek egy más hoz való vi szo nyát,
ará nya it.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a tár sa dal mi fo lya ma tok tu do má nyos igé nyû és in ter -

disz cip li ná ris elem zé sé re,
– a szo ci ál po li ti kai te vé keny ség tár sa dal mi-gaz da sá -

gi ha té kony sá gá nak, tár sa dal mi el fo ga dott sá gá nak mé -
ré sé re és azok nak a té nye zõk nek az elem zé sé re, ame -
lyek a szo ci ál po li ti ká ra ha tást gya ko rol hat nak,

– tár sa dal mi szük ség le tek, prob lé mák, koc ká za tok azo -
no sí tá sá ra és elem zé sé re,

– be avat ko zá si fo lya ma tok és szak po li ti kai dön té sek
ter ve zé sé re, me ne dzse lé sé re, meg va ló sí tá sá ra,

– kö zös sé gek szer ve zé sé re és fej lesz té sé re, ér de ke ik
kép vi se le té re,

– szo ci á lis köz igaz ga tá si te vé keny ség re,

– szo ci á lis el lá tó rend sze rek szer ve zé sé re, szo ci á lis in téz -
mé nyek fenn tar tói, il let ve ve ze tõi fel ada ta i nak el lá tá sá ra,

– tár sa dal mi szer ve ze tek lét re ho zá sá ban és mû köd te té -
sé ben való köz re mû kö dés re,

– ku ta tá si ter vek ki ala kí tá sá ra és me ne dzse lé sé re,
– szak mai is me re te ik át adá 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:
– sze mé lyek irán ti em pá tia, szo ci á lis hely ze tek irán ti

ér zé keny ség,
– ér té kek, ér de kek azo no sí tá sá nak, to váb bá a sa ját ér -

de kek és ér té kek pro fesszi o ná lis ke ze lé sé nek ké pes sé ge,
– ön ál ló, kre a tív mun ka vég zés ké pes sé ge,
– szer ve ze tek ben, in ter disz cip li ná ris te am ben, nem zet -

kö zi együtt mû kö dés ben fo lyó te vé keny ség re való ké pes -
ség,

– ra ci o ná lis elem zés, prob lé ma meg ol dás, dön tés ho za -
tal, ér ve lés ké pes sé ge,

– ké pes ség a si ke res kom mu ni ká ci ó ra kü lön bö zõ sze -
mé lyek kel, cso por tok kal, il let ve a nyil vá nos ság gal kü lön -
bö zõ mó do kon és hely ze tek ben,

– pre zen tá ci ók, do ku men tu mok, ter vek ki dol go zá sá -
nak ké pes sé ge.

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

a szo ci ál po li ti ka el mé le ti alap jai (a tár sa da lom- és szo -
ci ál po li ti ka tör té ne ti és je len ko ri mo dell jei, a szo ci ál po li ti -
ka el mé le tét meg ala po zó is me re tek a társ tu do má nyok kö -
ré bõl: szo ci o ló gia, jó lé ti köz gaz da ság tan, ál lam- és jog tu -
do mány, po li ti ka tu do mány).

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
40–45 kre dit

a tár sa da lom- és szo ci ál po li ti ka el mé le te (tár sa da -
lom po li ti kai fel fo gá sok és meg ol dá sok, a szo ci ál po li ti -
ka vál to zá sa it ma gya rá zó mo del lek: tör té ne ti, köz po li ti -
kai és más ma gya rá za tok, szo ci ál po li ti kai fel fo gá sok és
meg ol dá sok, szo ci ál po li ti kai rend sze rek össze ha son lí -
tá sa, szo ci ál po li ti ka az Eu ró pai Uni ó ban, el mé le ti mû -
hely mun ka;) a szo ci ál po li ti kai te vé keny ség mód sze rei
(a szo ci ál po li ti kai ku ta tás és elem zés mód sze rei, a szo -
ci ál po li ti kai ter ve zés és po li ti ka al ko tás mód sze rei, szo -
ci á lis köz szol gál ta tá sok és in téz mé nyek szer ve zé sé nek,
il let ve ve ze té sé nek mód sze rei).

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá lasz ha tó is me -
ret kö rei: 30–40 kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
ál ta lá nos szo ci ál po li ti ka: tár sa da lom- és szo ci ál po li ti kai 

rend sze rek komp lex elem zé se (szo ci á lis jö ve de lemt ransz -
fe rek, szo ci á lis szol gál ta tá sok, a mun ka vi lá gá hoz kap cso -
ló dó meg ol dá sok, va la mint más rend sze rek); tár sa dal mi
prob lé mák és azok ra irá nyu ló po li ti kák komp lex elem zé se
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(sze gény ség, tár sa dal mi exk lú zió, egyes élet ko ri cso por -
tok prob lé mái, a mun ka vi lá gá nak prob lé mái); szo ci ál po li -
ti ka pro jekt (ön ál ló ter ve zé si-elem zé si fel adat, te rep gya -
kor lat);

– fog lal koz ta tás po li ti ka: A mun ka vi lá gá nak vál to zá sa
és en nek tár sa dal mi, gaz da sá gi össze füg gé sei (A tár sa dal -
mi hát rá nyok mun ka erõ-pi a ci gyö ke rei. A fog lal koz ta tást
meg ha tá ro zó té nye zõk. A mun ka vi lá gá val össze füg gõ po -
li ti zá lás, igaz ga tás, és köz szol gál ta tás). A mun ka erõ-pi a ci
és fog lal koz ta tá si rend sze rek komp lex elem zé se (Mun ka -
erõ-pi a ci fo lya ma tok elem zé se. Fog lal koz ta tá si for mák.
Vál la la ti mun ka szer ve zet, bel sõ mun ka erõ pi a cok. Mun ka -
erõ-pi a ci po li ti kák és esz kö zök. A re gi o ná lis és kis tér sé gi
stra té gi ai ter ve zés. Lo ká lis mun ka erõ-pi a ci po li ti kák.)
Szo ci ál po li ti kai pro jekt (ön ál ló ter ve zé si-elem zé si fel adat, 
te rep gya kor lat);

– te rü le ti szo ci ál po li ti ka: A te rü le ti té nye zõk tár sa dal -
mi sze rep (A te rü le ti té nye zõk tár sa dal mi, gaz da sá gi, fog -
lal koz ta tá si és más ha tá sai. Tár sa dal mi hát rá nyok te rü le ti
össze füg gé sei. A po li ti zá lás, igaz ga tás, köz szol gál ta tás te -
rü le ti, il let ve he lyi ke re tei.) A te rü let fej lesz tés re, il let ve a
te rü le ti szo ci á lis el lá tás ra irá nyu ló rend sze rek komp lex
elem zé se (Te rü let fej lesz té si po li ti kák és esz kö zök. Vi dék -
fej lesz tés, hu mán erõ for rás fej lesz tés. A re gi o ná lis, a kis -
tér sé gi, te le pü lé si szo ci ál po li ti ka mû kö dé se. Mód sze rek a
te rü let fej lesz tés és a te rü le ti szo ci ál po li ti ka kö ré ben.) Szo -
ci ál po li ti ka pro jekt (ön ál ló ter ve zé si-elem zé si fel adat, te -
rep gya kor lat).

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

A szak mai gya kor lat a szo ci ál po li ti ka mû ve lé sé hez kap -
cso ló dó, pro jekt sze rû, kül sõ te re pen vég zett fo lya ma tos,
he ten ként leg alább 8 óra, össze sen leg alább 240 óra in ten -
zív szak mai mun kát je lent, amely nek kre di tér té ke 8–12
kre dit.

A te rep gya kor lat fel ada ta, hogy a hall ga tó ké pes sé vál -
jon az el mé le ti, mód szer ta ni is me re tek, va la mint a kép zés
so rán meg szer zett új gya kor la ti ta pasz ta la tok in teg rá lá sá -
ra; to váb bá hogy a hall ga tó el sa já tít sa a mes ter kép zé si sza -
kon meg sze rez he tõ gya kor la ti kom pe ten ci á kat. A hall ga -
tó – az in téz mény dön té se alap ján – a gya kor lat nak leg fel -
jebb 1/3 ré szét tel je sít he ti sa ját mun ka he lyén.

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez egy ál la mi lag el is -
mert, kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga szük sé ges az Eu ró -
pai Unió hi va ta los nyel ve i nek egyi ké bõl vagy az zal
egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél.

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

11.1. A 4.2. pont sze rin ti szo ci o ló gia, tár sa dal mi ta nul -
má nyok, po li to 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
30 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 kre dit 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 is tel je sít he tõ 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.

11.2. A 4.3. pont sze rin ti sza ko kon szer zett szak kép -
zett ség alap ján 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 -
gáló 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 60 kre dit a
szo ci á lis mun ka, a szo ci ál po li ti ka, a szo ci o ló gia és a jog tu -
do mány alap is me re te i bõl, amely bõl leg alább 15 kre dit a
szo ci á lis mun ka té ma kö re i bõl, és leg alább 15 kre dit a szo -
ci ál po li ti ka té ma kö re i bõl le gyen el is mer he tõ. A hi ány zó
leg fel jebb 30 kre dit 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 is tel je sít he tõ 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.

5. KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA
 MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: kul tu rá lis ant ro -
po 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: kul tu rá lis ant ro po ló gus (meg je löl ve
a szak irányt)

– vá laszt ha tó szak irá nyok: al kal ma zott ant ro po ló gia,
vi zu á lis ant ro po ló gia

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Cul tu -
ral Anth ro po lo gist (spe ci a li zed in App li ed Anth ro po -
logy, in Vi su al Anth ro po 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: a kul tu rá lis ant ro po ló gia, a szo ci o ló gia, a tár sa dal -
mi ta nul má nyok, a po li to ló gia, a nép rajz, a nem zet kö zi ta -
nul má nyok, a ro mo ló gia és a szo ci á lis mun ka alap kép zé si
szak, to váb bá az 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti egye te -
mi szin tû szo ci ál po li ti ka 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: ma gyar, tör té ne lem, bár mi lyen ide gen nyelv, ál -
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ta lá nos nyel vé szet, fi lo zó fia, esz té ti ka, szo ci ál pe da gó gia,
in for ma ti kus könyv tá ros, mû vé szet tör té nész, kom mu ni ká -
ció- és mé dia tu do mány, föld rajz, pszi cho 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,
 továbbá a ta ní tó alap kép zé si szak em ber és tár sa da lom,
 vizuális ne ve lés mû velt ség te rü le te.

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: 15–20 kre dit;

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 40–45 kre dit;

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 30–40 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: 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 gya kor la ti tár sa da lom tu do má nyi
tu dás sal ren del ke zõ szak em be rek kép zé se, akik a kul tu rá -
lis ant ro po ló gia el mé le te i nek, mód szer ta ná nak ku ta tás -
tech ni ká i nak is me re té ben szer zett tu dá suk ré vén ké pe sek a 
kul tu rá lis-tár sa dal mi élet hely ze te ket jel lem zõ prob lé mák,
vál to zá si fo lya ma tok, konf lik tu sok fel is me ré sé re, meg ér -
té sé re, elem zé sé re, a tár sa dal mi élet ala kí tá sá ban te võ le -
ges sze re pet ját szó in téz mé nyek, szer ve ze tek dön té se i nek
tu do má nyos meg ala po zott sá gú szak vé le ménnyel tör té nõ
se gí té sé re, va la mint meg ol dá si ja vas la tok kez de mé nye zé -
sé re és a tár sa dal mi prob lé mák meg ol dá sá ban, vég re haj tá -
sá ban dön tés ho zó szak em ber ként való köz re mû kö dés re.
Meg szer zett is me re te ik 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 vég zet tek is me rik:

– a kul tu rá lis di ver zi tás tí pu sa it, glo bá lis jel lem zõ it;

– a komp lex és ha gyo má nyos kul tú rák kal kap cso la tos
el mé le te ket és fo gal ma kat;

– a kul tu rá lis ant ro po ló gia tör té ne tét, el mé le te it és
mód sze re it;

– az alap ve tõ szak ant ro po ló gi ai irá nyo kat;

– ön ál ló an meg ter ve zett és meg va ló sí tott ku ta tá sa ik -
hoz vagy tu do má nyos mun ká juk hoz a szé les kör ben al kal -
maz ha tó, el fo ga dott szak spe ci fi kus prob lé ma meg ol dó
tech ni ká kat;

– a kul tu rá lis ant ro po ló gia eti kai nor má it.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:

– a kul tu rá lis és tár sa dal mi fo lya ma tok kü lön bö zõ te rü -
le tei prob lé má i nak ön ál ló ér tel me zé sé re, te o re ti kus ér té ke -
lé sé re, va la mint ezek re vo nat ko zó an gya kor la ti ja vas la tok
meg té te lé re, in ter disz cip li ná ris együtt mû kö dést kö ve te lõ
dön té sek elõ ké szí té sé re;

– mi nõ sé gi és mennyi sé gi ada tok ön ál ló ant ro po ló gi ai
te rep mun ka so rán szer zett fel gyûj té sé re, be mu ta tá sá ra, ér -
té ke lé sé re, ér tel me zé sé re, és ma gya rá za tá ra; il let ve az
ered mé nyek köz ve tí té sé re más tu do mány te rü le tek szak -
em be rei szá má ra;

– a kul tu rá lis ant ro po ló gia kur rens el mé le tei és be vett
ku ta tás-mód szer ta ni kon cep ci ói alap ján füg get len és tu do -
má nyo san meg ala po zott ál lás pont ki fej té sé re és ön ál ló né -
zet meg al ko tá sá ra;

– a tu do mány te rü let kur rens irány za ta i nak kri ti kai
szem lé le tû mû ve lé sé re;

– az ant ro po ló gia el mé let és mód szer tan ké pes ség szin -
tû gya kor lá sá ra, kri ti kai ál lás pont ki ala kí tá sá ra és szük ség
ese tén a ho lisz ti kus szem lé le tet kö ve te lõ komp lex kul tu rá -
lis és tár sa dal mi prob lé mák meg ol dá sá ban ön ál ló ja vas la -
tok ki dol go zá sá ra;

– ön kép zés re, a kul tu rá lis ant ro po ló gia te rü le tén szer -
zett jár tas ság el mé lyí té sé re;

– komp lex és ha gyo má nyos tár sa dal mak szo cio kul tu -
rá lis je len sé ge i nek, vál to zá si ten den ci á i nak, konf lik tu sa i -
nak értõ elem zé sé re, ön ál ló an ter ve zett és ki vi te le zett ku -
ta tá si pro jek tek ben tör té nõ meg va ló sí tá sá ra;

– stra té gi ai ku ta tá si prog ra mok ban, a tu dás te rü let ok ta -
tá sá ban, a ha zai ál la mi-ön kor mány za ti, va la mint ci vil-
non pro fit szfé rá ban 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:

– a kul tu rá lis ant ro po ló gia mû ve lé sé nek kész ség szin tû
szak is me re tét meg ala po zó el mé le ti és mód szer ta ni fel ké -
szült ség;

– kom mu ni ká ci ós ér zé keny ség és adop tá ci ós ké pes ség;

– együtt mû kö dé si, kez de mé nye zõ, va la mint dön tés ho -
zó kész ség;

– a kul tu rá lis ant ro po ló gi ai mun ka ter mé sze té bõl – az
ál lo má so zó te rep mun ká ból – kö vet ke zõ, ku ta tás eti kai és
mód szer ta ni ér te lem ben ref lek tá ló tu da tos ság;
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– a tár sa dal mi és kul tu rá lis „más ság”, akár szél sõ sé ges
for mák ban meg nyil vá nu ló ese te i nek to le ráns és em pa ti kus 
ke ze lé sé re al kal mas tu dás;

– a kul tu rá lis ant ro po ló gi ai gya kor lat ré vén szer zett – a
kul tú rát sa ját fel té te lei sze rint be lül rõl meg ér tõ – ta pasz ta la -
tok szé les körû meg is mer te té sé nek és át adá sá nak kész sé ge a
társ tu do má nyok és az ér dek lõ dõ köz vé le mény szá má 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

a kul tu rá lis ant ro po ló gia el mé le ti és gya kor la ti alap jai
(kul tu rá lis ant ro po ló gia el mé le tét és gya kor la tát meg ala po zó 
be ve ze tõ is me re tek, te rep mun ka-tech ni kák és mód sze rek).

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
40–45 kre dit

Af ri ka ant ro po ló gi á ja, Ame ri ka ant ro po ló gi á ja, Auszt -
rá lia ant ro po ló gi á ja, Ázsia ant ro po ló gi á ja, Eu ró pa ant ro -
po ló gi á ja, val lás ant ro po ló gia, gaz da sá gi ant ro po ló gia,
szo ci ál ant ro po ló gia, po li ti kai ant ro po ló gia, ant ro po ló gi ai
el mé le tek és mód sze rek.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá lasz ha tó is me -
ret kö rei: 30–40 kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
szak irányt nem-vá lasz tók: re cens szak ant ro po ló gi ai

meg kö ze lí té sek, nap ja ink kul tu rá lis ant ro po ló gi ai el mé le -
tei, mód sze rei, vi tái és eti kai kér dé sei, al kal ma zott ant ro -
po ló gia, vi zu á lis ant ro po ló gia, or vo si ant ro po ló gia, vá ros -
ant ro po ló gia, öko ló gi ai ant ro po ló gia;

al kal ma zott ant ro po ló gia szak irányt vá lasz tók: az al kal -
ma zott kul tu rá lis ant ro po ló gia tör té ne te, el mé le te és mód -
szer ta na, fõ te rü le tei;

vi zu á lis ant ro po ló gia szak irányt vá lasz tók: vi zu á lis ant -
ro po ló gi ai el mé le tek és mód sze rek, az ant ro po ló gi ai film
tör té ne te és for ma nyel ve.

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 mát a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény tan ter ve ha tá roz za meg. Ez olyan te rep mun kát je -
lent, amely nek az ér té ke 12–16 kre dit.

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez egy ide gen nyelv bõl
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.

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

Mind a 4.2. és a 4.3. pont sze rin ti 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
leg alább 30 kre dit a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi
is me ret kö rök ben: szo ci o ló gi ai, tár sa da lom tör té ne ti,
 mûvelõdéstörténeti, nép raj zi, ál ta lá nos nyel vé sze ti, fi lo zó -
fi ai/esz té ti kai, kom mu ni ká ció el mé le ti, föld raj zi, pszi cho -
ló ló gi ai is me re tek, a ta ní tó szak „em ber és tár sa da lom”
mû velt ség te rü le té rõl 34–37 kre dit, il let ve a „vi zu á lis ne -
ve lés” mû velt ség te rü le té rõl 33 kre dit; va la mint 10 kre dit a
kul tu rá lis ant ro po ló gia alap is me re te i bõl.

A hi ány zó kre di tek 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 is tel je sít he tõk 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.

6. NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK
 MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: nem zet kö zi ta -
nul má nyok

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 meg sze rez he tõ 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 nem zet kö zi kap cso la tok
elem zõ (zá ró jel ben meg je löl ve a szak irányt)

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MA in
In ter na ti o nal Re lat ions

– vá laszt ha tó szak irá nyok: dip lo má ci ai, nem zet kö zi
gaz da sá gi kap cso la tok, re gi o ná lis és ci vi li zá ci ós ta nul má -
nyok, Eu ró pa-ta nul má nyok.

3. Kép zé si te rü let: tár sa da lom tu do mány

4. 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: nem zet kö zi ta nul má nyok alap kép zé si szak, va la -
mint az 1993. LXXX. tör vény sze rin ti egye te mi szin tû
nem zet kö zi ta nul má nyok, va la mint nem zet kö zi kap cso la -
tok alap kép zé si szak, to váb bá fõ is ko lai szin tû nem zet kö zi
kap cso la tok 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:
kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány, po li to ló gia, szo ci o ló -
gia, tár sa dal mi ta nul má nyok, kul tu rá lis ant ro po ló gia, szo -
ci á lis mun ka, szo ci ál pe da gó gia, in for ma ti kus könyv tá ros,
al kal ma zott köz gaz da ság tan, gaz da ság elem zés, köz szol -
gá la ti, gaz dál ko dás 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, igaz ga tás szer ve zõ, nem zet kö zi igaz ga tá si, biz ton -
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ság- és vé de lem po li ti kai, ha tár ren dé sze ti és vé del mi ve ze -
tõi, nem zet biz ton sá gi, ka to nai ve ze tõi, tör té ne lem, ang -
lisz ti ka, ger ma nisz ti ka, ro ma nisz ti ka, szla visz ti ka, ro mo -
ló gia, ke le ti nyel vek és kul tú rák, sza bad böl csé szet 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 -
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. 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: 7–15 kre dit;

6.2. Szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 60–75 kre dit;

6.3. Dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre di -
tek szá ma: 30–35 kre dit;

6.4. Sza ba don vá laszt ha tó tár gyak hoz ren delt kre di tek
mi ni má lis ér té ke: 6 kre dit;

6.5. Dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 8 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 nem zet kö zi ta nul má nyok mes ter kép zé si szak cél ja
olyan ma ga san kva li fi kált, szé les tár sa da lom tu do má nyi
mû velt ség gel ren del ke zõ szak em be rek kép zé se, akik ké -
pe sek Ma gyar or szág nem zet kö zi rend szer ben és Eu ró pá -
ban be töl tött he lyé nek, sze re pé nek ér tel me zé sé re, is me rik
a nem zet kö zi vi szo nyok el mé le ti és gya kor la ti össze füg -
gé se it. A kép zést el vég zõ hall ga tók ma gas szin tû nyel vi,
tár gya lás tech ni kai is me re tek kel ren del kez nek. Tör té ne ti,
tár sa da lom tu do má nyi és szak mai mû velt sé gük ana li ti kus
és szin te ti zá ló gon dol ko dás ra ké pe sí ti õket. Tár gyi tu dá -
suk al kal mas sá te szi õket a nem zet kö zi rend szer gaz da sá -
gi, jogi, po li ti kai fo lya ma ta i nak meg ér té sé re, elõ re jel zé sé -
re. Ké pe sek el he lyez ni a ke let-kö zép-eu ró pai tér ség pers -
pek tí vá it a nem zet kö zi vi szo nyok ki hí vá sai kö zött. A vég -
zett hall ga tók is me rik és ér tik az Eu ró pán kí vü li tér sé gek
fej lõ dé si ten den ci á it és meg fe le lõ disz cip li ná ris – ci vi li zá -
ci ós, vi lág gaz da ság ta ni, nem zet kö zi jogi, po li ti ka el mé le -
ti –, va la mint gya kor la ti – dip lo má ci ai, pro to koll, tár gya -
lás tech ni kai – jel le gû is me re tek kel ren del kez nek. Meg -

szer zett is me re te ik 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 vég zet tek is me rik:
– nem zet kö zi kap cso la tok el mé le te it,
– glo bá lis gaz da sá gi fo lya ma to kat és el mé le ti ref le xi ó ját,
– nem zet kö zi kap cso la tok tör té ne ti, jogi, po li ti kai vo -

nat ko zá sa it,
– az Eu ró pai Unió po li ti ká it, il let ve jogi, in téz mé nyi,

gaz da sá gi rend sze rét,
– ma gyar kül po li ti ka tör té ne tét, je le nét,
– nem zet kö zi rend szer és a ci vi li zá ci ók vi szo nyát tag -

la ló el mé le te ket,
– re gi o ná lis és ci vi li zá ci ós ta nul má nyo kat,
– a nem zet kö zi elem zé sek prob lé ma meg ol dó tech ni ká it,
– szak mai-eti kai nor má kat.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a nem zet kö zi ta nul má nyok szak te rü le te in ön ál ló

elem zõ mun ka el vég zé sé re,
– a nem zet kö zi, il let ve eu ró pai in teg rá ci ós fo lya ma tok

meg ér té sé re, elõ re jel zé sé re és for má lá sá ra,
– nem zet kö zi gaz da sá gi, po li ti kai, jogi szak te rü le te ken 

dön té sek elõ ké szí té sé re és dön té sek meg ho za ta lá ra,
– szak mai-tu do má nyos vi ták ban való rész vé tel re,
– 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 és a kül ügyi elem zés te rü le tén,
– nem zet kö zi kap cso la tok épí té sé re,
– szak te rü le tü kön tár gya lá sok le foly ta tá sá ra ide gen

nyel ven,
– dip lo ma ta ként, nem zet kö zi szak ér tõ ként, ku ta tó ként, 

új ság író ként, il let ve az ál lam igaz ga tás és a mul ti na ci o ná lis 
vál la la tok al kal ma zott ja i ként 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, kész sé gek:

– lé nyeg lá tás és kre a ti vi tás,
– ön ál ló szak mai vé le mény ki ala kí tá sá nak ké pes sé ge,
– prob lé ma cent ri kus szem lé let mód, prob lé ma meg ol dó

ké pes ség,
– fe le lõs ség tel jes ma ga tar tás a nem zet kö zi elem zé sek

so rán szer zett tu dás és in for má ci ók ke ze lé sét il le tõ en,
– szak mai to vább kép zés, ön mû ve lés irán ti nyi tott ság,
– to le ráns ma ga tar tás for ma: más vé le mé nyek tisz te let -

ben tar tá sa,
– kri ti kai ma ga tar tás for ma a vizs gált je len sé gek és a

meg is mert el mé le ti pa ra dig mák vo nat ko zá sá ban,
– ko ope ra tív ma ga tar tás: al kal mas ság cso port mun ká ra,
– mód szer ta ni tu da tos ság.

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 is me ret kö rök: 7–15
kre dit

össze ha son lí tó ál lam jog, eu ró pai ci vi li zá ció tör té ne ti,
kul tu rá lis as pek tu sai.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
60–75 kre dit
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nem zet kö zi po li ti ka el mé let, kül po li ti kai dön tés ho za tal,
nem zet kö zi kap cso la tok jogi, tör té ne ti, gaz da sá gi as pek tu -
sai, ma gyar kül po li ti ka tör té ne te, dif fe ren ci ált 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: 30–35 kre dit

dip lo má ci ai, nem zet kö zi gaz da sá gi kap cso la tok, re gi o -
ná lis és ci vi li zá ci ós ta nul má nyok, Eu ró pa-ta nul má nyok.

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

A szak mai gya kor lat kö ve tel mé nye it a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény tan ter ve és a hall ga tó szak mai elõ ta nul má nyai ha -
tá roz zák meg.

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez két ál la mi lag el is mert
ál ta lá nos vagy szak nyel vi fel sõ 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.

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 alap is me re tek: szo ci o ló gia,
pszi cho ló gia, fi lo zó fia, ant ro po ló gia, pszi cho ló gia,

– jo gi-igaz ga tá si is me re tek: köz jog tu do mány, al kot -
mány tan, köz igaz ga tás tan, köz po li ti ka, gaz da sá gi jog,

– gaz da sá gi is me re tek: köz gaz da ság tan, mak ro-mik ro -
öko nó mia, vál la lat gaz da ság tan, pénz ügy tan,

– po li ti ka tu do má nyi: po li ti kai gon dol ko dás, po li ti ka -
tör té net, nem zet kö zi ta nul má nyok,

– tör té ne ti, kul tu rá lis és nyelv tu do má nyi is me re tek:
gaz da ság-, tár sa da lom- és kul túr tör té ne ti is me re tek, nyelv -
tu do má nyi, fi lo ló gi ai is me re tek te rü le te in.

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.

6. számú melléklet
a 18/2007. (III. 19.) OKM rendelethez

5. FESTÕMÛVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: fes tõ mû vész

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 fes tõ mû vész
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Mas ter

of Art in Pa in ting

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet, kép zõ mû vé szet

4. 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. Ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá ma:
70–80 kre dit;

5.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 160–190 kre dit;

5.3. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek szá ma: 20 kre dit;

5.4. A dip lo ma mun ká hoz ren del he tõ kre di tér ték: 42
kre dit;

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

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

A kép zés cél ja olyan fes tõ mû vé szi te vé keny sé get foly -
ta tó mû vé szek kép zé se, akik meg szer zett fes té sze ti is me -
re te ik, szu ve rén lá tás mód és az ön ki fe je zés kész sé gé nek
bir to ká ban au to nóm fes tõ mû vé sze ti te vé keny ség foly ta tá -
sá ra al kal ma sak. A vég zet tek is me rik az egye te mes fes té -
szet ki fe je zé si esz kö ze it és le he tõ sé ge it, a fel hasz nál ha tó
anya go kat és tech ni ká kat. Meg fe le lõ is me re tek kel ren del -
kez nek ta nul má nya ik dok to ri kép zés ke re té ben tör té nõ
foly ta tá sá hoz.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– tör té ne ti áb rá zo lá si tech ni ká kat,
– kü lön bö zõ tér áb rá zo lá si mód sze rek tör té ne tét, el mé -

le tét, gya kor la tát,
– a fes té sze ti tech ni kák kal, anya gok kal és szí nek kel el -

ér he tõ ha tá so kat,
– az egye te mes fes té szet ki fe je zé si esz kö ze it, le he tõ sé -

ge it,
– a fes té szet ben hasz nál ha tó anya go kat és tech ni ká kat.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a fes té szet te rü le tén al ko tó te vé keny ség vég zé sé re,
– el té rõ tech ni kák (pa pír, fa, fém, fotó ala po zás, vi zes

és olaj bá zi sú ve gyes tech ni kák, kol lázs, mon tázs, app li ká -
ci ós és me di á lis tech ni kák, tör té ne ti fes té sze ti el já rá sok és
mód sze rek) al ko tó jel le gû al kal ma zá sá ra,

– ma gas szín vo na lú tu dás sal, az ön ki fe je zés kész sé gé -
vel, a nem zet kö zi és ha zai kép zõ mû vé sze ti ten den ci ák is -
me re té vel al kal ma sak az esz mei tar tal mak kép zõ mû vé sze -
ti for má ban tör té nõ meg je le ní té sé re.
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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:

– kre a ti vi tás, ru gal mas ság, au to nó mia,
– in tu í ció és mód sze res 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,
– szu ve rén lá tás mód és az au to nóm mû vé sze ti te vé -

keny ség hez nél kü löz he tet len sa já tos szem lé let,
– össze ha son lí tó, rend sze re zõ kri ti kai ér zék,
– ön ál ló íté lõ ké pes ség,
– ki fi no mult arány ér zék,
– kog ni tív, kí sér le te zõ hoz zá ál lás,
– esz té ti kai ér zék,
– ki fi no mult tér lá tás,
– jó kéz ügyes ség.

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: 70–80 kre dit
mû ter mi ala po zó gya kor lat, szak mai el mé le ti és gya kor -

la ti ta nul má nyok [fes té sze ti tech ni kák, mû vé sze ti ana tó -
mia és tér áb rá zo lás, (ál ta lá nos)mû vé szet tör té net, szín tan,
mû vé sze ti ge o met ria], fi lo zó fi ai is me re tek, iro da lom és
zene, va la mint mun ka vé de lem.

7.2. Szak mai törzs anyag: 160–190 kre dit
szak kép zé si mû ter mi gya kor lat, szak mai mû vé szet tör -

té net, esz té ti ka-mû vé szet el mé let, mû vé szet pszi cho ló gia,
kor társ mû vé szet, fotó, film, épí té szet, társ mû vé sze tek
(szob rá szat, gra fi ka).

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

A kö te le zõ nyá ri mû vész te le pi gya kor lat idõ tar ta ma:
60 óra.

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 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.

6. SZOBRÁSZMÛVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: szob rász mû vész

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 szob rász mû vész

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Mas ter
of Art in Sculp tu re

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet, kép zõ mû vé szet

4. 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. Ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá ma:
70–80 kre dit;

5.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 160–190 kre dit;

5.3. 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: 20 kre dit;

5.4. A dip lo ma mun ká hoz ren del he tõ kre di tér ték: 42
kre dit;

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

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 szob rá sza ti te vé keny sé get foly ta tó
mû vé szek kép zé se, akik meg szer zett plasz ti kai is me re te ik
bir to ká ban al kal ma sak szob rász mû vé szi te vé keny ség
foly ta tá sá ra. A vég zet tek is me rik a szob rá szat ki fe je zé si
esz kö ze it és le he tõ sé ge it, a fel hasz nál ha tó anya go kat és
tech ni ká kat. A vi zu á lis kom mu ni ká ció te rén al ko tó olyan
szob rász mû vé szek, akik kor sze rû és klasszi kus ala pok ra
épí tett szel le mi és tech ni kai kész sé gek kel, mes ter ség be li,
esz té ti kai, va la mint tár sa da lom tu do má nyi is me re tek kel
ren del kez nek. Ele mez ni ké pe sek a szak te rü le tük kel kap -
cso la tos ál ta lá nos és egye di tár sa dal mi igé nye ket. Ma gas
szín vo na lú tu dás sal, az ön ki fe je zés kész sé gé vel, a nem zet -
kö zi és ha zai kép zõ mû vé sze ti ten den ci ák is me re té vel al -
kal ma sak az esz mei tar tal mak kép zõ mû vé sze ti for má ban
tör té nõ meg je le ní té sé re. Meg fe le lõ is me re tek kel ren del -
kez nek 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 vég zet tek is me rik:
– a szob rá szat ki fe je zé si esz kö ze it és le he tõ sé ge it, a

fel hasz nál ha tó anya go kat és tech ni ká kat,
– a kor sze rû és a klasszi kus ala pok ra épí tett tech ni kai

kész sé gek mes ter ség be li és esz té ti kai ele me it,
– a tér plasz ti ka, kis plasz ti ka, re li ef, érem, pla kett ki vi -

te le zé si tech ni ká it,
– a gipsz, ter ra kot ta, fa, kõ, fém ön té si és dom bo rí tá si

mód sze re it,
– az elekt ro ni kus több di men zi ós ter ve zé si és ins tal lá lá -

si mód sze re ket,
– a szob rá sza ti tér- és kör nye zet szer ve zé si, épí té sze ti,

dí szí tõ mû vé sze ti el já rá so kat.
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b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a szak te rü le tük kel kap cso la tos ál ta lá nos és egye di

tár sa dal mi igé nyek elem zé sé re,
– szob rá sza ti ter ve zõ és ki vi te le zõ mun ka vég zé sé re,
– ma gas szín vo na lú tu dás sal, az ön ki fe je zés kész sé gé -

vel, a nem zet kö zi és ha zai kép zõ mû vé sze ti ten den ci ák is -
me re té vel al kal ma sak az esz mei tar tal mak kép zõ mû vé sze -
ti for má ban tör té nõ meg je le ní 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:

– kre a ti vi tás, ru gal mas ság, au to nó mia,
– esz té ti kai ér zék,
– in tu í ció és mód sze res ség,
– ki fi no mult arány ér zék,
– szu ve rén lá tás mód,
– rend sze re zõ kri ti kai ér zék,
– ön ál ló íté lõ ké pes ség,
– a szak mai to vább kép zés hez szük sé ges po zi tív hoz zá -

ál lás,
– ki fi no mult tér lá tás,
– jó kéz ügyes ség,
– raj zi és min tá zá si kész ség.

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: 70–80 kre dit
mû ter mi ala po zó gya kor lat, szak mai el mé le ti és gya kor -

la ti ta nul má nyok [szob rá szat tör té net, mû vé sze ti ana tó mia
és tér áb rá zo lás, (ál ta lá nos) mû vé szet tör té net, mû vé sze ti
ge o met ria], fi lo zó fi ai is me re tek, iro da lom, va la mint mun -
ka vé de lem.

7.2. Szak mai törzs anyag: 160–190 kre dit
szak kép zé si mû ter mi gya kor lat, szak mai mû vé szet tör -

té net, esz té ti ka-mû vé szet el mé let, épí té szet, mû vé szet pszi -
cho ló gia, épí té szet, kor társ mû vé szet.

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

A kö te le zõ nyá ri mû vész te le pi gya kor lat idõ tar ta ma:
60 óra.

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 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.

7. GRAFIKUSMÛVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: gra fi kus mû vész

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 gra fi kus mû vész (szak -
irány meg je lö lé sé vel)

– vá laszt ha tó szak irá nyok: kép gra fi ka, ter ve zõ gra fi ka

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Mas ter
of Art in Grap hics (spe ci a li zed in Grap hic Art, Grap hic
De sign)

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet, kép zõ mû vé szet

4. 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 -
dit pon tok szá ma: 300 kre dit

5.1. Ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá ma:
70–80 kre dit;

5.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 160–190 kre dit;

5.3. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek szá ma: 20 kre dit;

5.4. A dip lo ma mun ká hoz ren del he tõ kre di tek szá ma:
42 kre dit;

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

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, a szak irány nak meg fe le lõ gra fi -
kus mû vé szek kép zé se, akik a raj zi ala po zás ra épü lõ gra fi -
kai mû fa jok te rén al ko tó mû vé sze ti te vé keny ség vég zé sé re
al kal ma sak. Is me rik a mû vé sze ti ha gyo má nyok és a kor -
társ mû vé szet ki emel ke dõ al ko tá sa it. A vég zet tek is me rik
az egye te mes gra fi ka ki fe je zé si esz kö ze it és le he tõ sé ge it,
az al kal maz ha tó anya go kat és tech ni ká kat. Meg fe le lõ is -
me re tek kel ren del kez nek ta nul má nya ik dok to ri (DLA)
kép zés ke re té ben tör té nõ foly ta tá sá hoz.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:

– a kor sze rû és a klasszi kus ala pok ra épí tett tech ni kai
kész sé gek mes ter ség be li és esz té ti kai ele me it,

– tér áb rá zo lás el mé le tét és gya kor la tát,

– a gra fi kai tech ni kák kal, a nyom ta tás sal, kü lön bö zõ
anya gok kal el ér he tõ ha tá so kat,

– az egye te mes gra fi ka ki fe je zé si esz kö ze it, le he tõ sé -
ge it,

– a mû vé szi- és ter ve zõ gra fi ká ban hasz nál ha tó anya go -
kat és tech ni ká kat,

– a ha gyo má nyos és a leg újabb sok szo ro sí tó el já rá so kat.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:

– a kép gra fi ka és a ter ve zõ gra fi ka te rü le tén vég zett al -
ko tó te vé keny ség vég zé sé re,
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– egyé ni in ven ci ók alap ján, kü lön fé le mû faj va ri á ci ók -
ra épü lõ gra fi kai so ro za tok, sza bad gra fi kák, könyv il luszt -
rá ci ók el ké szí té sé re,

– a ha gyo má nyos sok szo ro sí tó el já rá sok (ma gas-,
mély-, sík nyo mó mû fa jok) mel lett az al ko tó mun ká ban
hasz ná la tos új tech ni kai mé di u mok ma gas szín vo na lú al -
kal ma zá sá ra,

– a ter ve zõ gra fi ka szak irány te rü le tén fel me rü lõ fel -
ada tok – pla kát ter ve zés, ar cu lat ter ve zés, ti po grá fia, ki ad -
vány ter ve zés, hon lap ter ve zés, il luszt rá ció, al kal ma zott fo -
to grá fia – si ke res és fe le lõs ség tel jes meg ol dá sá ra,

– a gra fi ka ki fe je zé si esz kö ze i nek fel hasz ná lá sá val gra -
fi kai pro duk tu mok lét re ho zá sá ra,

– ma gas szín vo na lú tu dás sal, az ön ki fe je zés kész sé gé -
vel, a nem zet kö zi és ha zai kép zõ mû vé sze ti ten den ci ák is -
me re té vel al kal ma sak az esz mei tar tal mak kép zõ mû vé sze -
ti for má ban tör té nõ meg je le ní 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:

– ki emel ke dõ rajz kész ség,
– szor ga lom,
– kre a ti vi tás, ru gal mas ság, au to nó mia,
– szu ve rén lá tás mód,
– 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,
– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,
– mû vé szi am bí ció,
– el kö te le zett ség és igény a mi nõ sé gi mun ká ra,
– ön ál ló íté lõ ké pes ség,
– rend sze re zõ kri ti kai ér zék,
– kör nye zet tel szem be ni ér zé keny ség,
– ki fi no mult tér lá tás,
– a szak mai to vább kép zés hez szük sé ges po zi tív hoz zá -

ál lás.

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: 70–80 kre dit
mû ter mi ala po zó gya kor lat, szak mai el mé le ti és gya kor -

la ti ta nul má nyok [mû vé sze ti ana tó mia és tér áb rá zo lás, (ál -
ta lá nos)mû vé szet tör té net, mû vé sze ti ge o met ria], fi lo zó fi ai 
is me re tek, iro da lom, va la mint mun ka vé de lem;

7.2. Szak mai törzs anyag: 160–190 kre dit
szak kép zé si mû ter mi gya kor lat, szak mai mû vé szet tör -

té net, esz té ti ka-mû vé szet el mé let, gra fi ka tör té net, be tû is -
me ret, ter ve zõ gra fi ka el mé le ti vo nat ko zá sai, gra fi kai tech -
ni kák, komp lex ter ve zõ gra fi kai gya kor lat, kor társ mû vé -
szet, épí té szet.

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

A kö te le zõ nyá ri mû vész te le pi gya kor lat idõ tar ta ma:
60 óra.

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 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.

8. RESTAURÁTORMÛVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: res ta u rá tor mû -
vész

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 res ta u rá tor mû vész (szak -
irány meg je lö lé sé vel)

– vá laszt ha tó szak irány: kép zõ mû vé szet (fes tõ-, fa -
szob rász-, kõ szob rász), va la mint ipar mû vé szet (pa pír-bõr,
tex til-bõr, szi li kát fém-öt vös, fa-bú tor)

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Mas ter
of Art in Con ser va ti on

(Spe ci a li zed in Pa in ting, Wo o den Sculp tu re, Sto ne
Sculp tu re, Fur ni tu re and Wo o den Ob jects, Golds mith and
Me tall Ob jects, Pa per and Le at her Ob jects, Tex til and
 Leather Ob jects, Si li co u se Ob jects)

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet, kép zõ mû vé szet

4. 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. Ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá ma:
70–80 kre dit;

5.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 160–190 kre dit;

5.3. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek szá ma: 20 kre dit;

5.4. A dip lo ma mun ká hoz ren del he tõ kre di tek szá ma:
42 kre dit;

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

6. A kép zés cél ja, az el sa já tí tan dó szak mai kom pe -
ten ci ák:

A kép zés cél ja olyan res ta u rá tor mû vé szek kép zé se, akik 
is me rik a res ta u rá lás gya kor la tát és el mé le tét. A vég zet tek
a szak ma mû vé szi és eti kai kö ve tel mé nye i nek tu da tá ban
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ké pe sek a szak irány nak meg fe le lõ egye di res ta u rá lá si, mû -
tárgy vé del mi fel ada tok el vég zé sé re. Meg fe le lõ is me re tek -
kel ren del kez nek ta nul má nya ik dok to ri kép zés ke re té ben
tör té nõ foly ta tá sá hoz.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– a res ta u rá lás ban al kal ma zott anya go kat és mód sze re -

ket,
– a mû em lé ki és mú ze u mi, mû tárgy vé del mi fel ada to kat,
– az al kal ma zott mû vé szi és tech no ló gi ai el já rá so kat,
– a res ta u rá lás ban al kal ma zott spe ci á lis fi zi kai, ké mi ai

vizs gá la to kat és az ered mé nyek ki ér té ke lé sé nek mód sze re it,
– a mû vé sze ti és ter mé szet tu do má nyos is me re tek re

épü lõ szak mai ter ve zés és meg va ló sí tás mód sze re it.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a kor sze rû res ta u rá lás ma nu á lis fel ada ta i nak el vég -

zé sé re,
– spe ci á lis fi zi kai, ké mi ai vizs gá la tok el vég zé sé re és

ki ér té ke lé sé re,
– áb rá zo lás ra és meg je le ní tés re egy adott ké szí tés tech -

ni ka és stí lus is me re té nek bir to ká ban,
– a vá lasz tott szak irány nak meg fe le lõ egye di fel ada tok

el vég zé sé re,
– szak mai ter ve zés re és ki vi te le zés re,
– ön ál ló res ta u rá to ri te vé keny ség és ku ta tó mun ka vég -

zé sé re, va la mint ezek do ku men tá lá sá ra,
– az al kal ma zott mû vé szi és tech no ló gi ai el já rá sok ma -

gas szin tû mû ve lé sé re,
– a mû tár gyak kon zer vá lá sá ra szol gá ló mú ze u mi kör -

nye zet el len õr zé sé re és meg te rem 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:
– szor ga lom,
– kre a ti vi tás, ru gal mas ság, au to nó mia,
– 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,
– in for má ció fel dol go zá si ké pes 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,
– pre ci zi tás,
– fe le lõs ség tu dat, eti kus ma ga tar tás,
– össze ha son lí tó, rend sze re zõ kri ti kai ér zék,
– ön ál ló íté lõ ké pes ség,
– ki fi no mult arány ér zék,
– kog ni tív, kí sér le te zõ hoz zá ál lás,
– esz té ti kai ér zék,
– ki fi no mult tér lá tás,
– jó kéz ügyes ség,
– raj zi és min tá zá si kész ség.

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: 70–80 kre dit
mû ter mi ala po zó gya kor lat, szak mai el mé le ti és gya kor -

la ti ta nul má nyok [fes té sze ti tech ni kák, ké szí tés tech ni kák,

mû vé sze ti ana tó mia és tér áb rá zo lás, (ál ta lá nos)mû vé szet -
tör té net, mû vé sze ti ge o met ria], fi lo zó fi ai is me re tek, épí té -
szet, va la mint mun ka vé de lem.

7.2. Szak mai törzs anyag: 160–190 kre dit
szak kép zé si mû ter mi gya kor lat, szak mai mû vé szet tör -

té net, anyag tan, fi zi ka, ké mia, mû em lék vé de lem, mú ze o -
ló gia, mû ve lõ dés tör té net.

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

A kö te le zõ nyá ri mû vész te le pi gya kor lat idõ tar ta ma:
60 óra.

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 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.

9. INTERMEDIA-MÛVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: in ter mé dia-
 mûvész

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 mé dia mû vész
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Mas ter

of Art in In ter me dia

3. Kép zé si te rü let: mû vé sze ti, kép zõ mû vé szet

4. Kép zé si idõ fék 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. Ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá ma:
70–80 kre dit;

5.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 160–190 kre dit;

5.3. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek szá ma: 20 kre dit;

5.4. A dip lo ma mun ká hoz ren del he tõ kre di tek szá ma:
42 kre dit;

5.5. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 30%.
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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 mé dia mû vé szek kép zé se, akik a
tech ni kai mé di u mok el mé le té vel és tör té ne té vel kap cso la -
tos alap ve tõ is me re te ik bir to ká ban ké pe sek ak tív és kre a tív 
je len lét re az in for má ci ós tár sa da lom kul tu rá lis szfé rá i ban.
A vég zet tek kog ni tív (meg is me rés re kész) mû vé szi ma ga -
tar tás sal, a tu do mányt, tech ni kát és mû vé sze tet egy ség ben
látó szem lé let tel ké pe sek au to nóm mû vé sze ti te vé keny -
ség re, az új mé di u mok mû vé szi hasz ná la tá ra. Ké pe sek a
mû vé szi ki fe je zés kü lön bö zõ tech ni ká i nak, esz kö ze i nek,
mód sze re i nek, funk ci ó já nak egy ség ben lá tá sá ra, egy vagy
több tra di ci o ná lis kép zõ mû vé sze ti el já rás mû vé szi leg ér té -
kel he tõ gya kor la ti al kal ma zá sá ra. Meg fe le lõ is me re tek kel
ren del kez nek ta nul má nya ik dok to ri kép zés ke re té ben tör -
té nõ foly ta tá sá hoz.

a) A kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– a tech ni kai mé di u mok el mé le té vel és tör té ne té vel

kap cso la tos alap ve tõ is me re te ket,
– az alap ve tõ tech ni kai kép al ko tó tech ni ká kat,
– az új mé di u mok kal kap cso la tos tech ni kai-el mé le ti-

tör té ne ti ala po kat,
– az új tech ni kai mé di u mok kép zõ mû vé sze ti kon tex -

tus ban tör té nõ al ko tó fel hasz ná lá si mó do za ta it,
– is me rik a mû vé szi ki fe je zés kü lön bö zõ tech ni ká it,

esz kö ze it, mód sze re it és funk ci ó it.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– az új mé di u mok mû vé szi hasz ná la tá ra,
– in ter disz cip li ná ris ku ta tá sok ban való rész vé tel re,
– új mû vé sze ti tech ni kák (fo tó-ki ne ti kus és elekt ro ni -

kus mû vé sze tek, in ter me dia, ins tal lá ci ós-, en vi ron ment és
ak ció mû vé szet, új kom mu ni ká ci ós tech ni kák, in ter ak ti vi -
tás, kép zõ mû vé sze ti ha tár te rü le tek) al kal ma zá sá ra,

– stú dió mun ka vég zé sé re,
– új kom mu ni ká ci ós tech ni kák gya kor la ti al kal ma zá sá ra,
– egye di tech ni kai meg ol dá so kat igény lõ mû vek (ins -

tal lá ci ók, komp lex há ló za ti-, il let ve mul ti mé dia al kal ma -
zá sok stb.) meg va ló sí tá sá ra,

– is me re te ik át adá sá ra elõ adói, gya kor lat ve ze tõi, pub -
li cisz ti kai 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:

– kre a ti vi tás, ru gal mas ság, au to nó mia,
– 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,
– in for má ció fel dol go zá si ké pes 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,
– tu do mányt, tech no ló gi át és mû vé sze tet egy ség ben

ke ze lõ szem lé let,
– szu ve rén lá tás mód,
– rend sze re zõ kri ti kai ér zék,
– ön ál ló íté lõ ké pes ség, kre a ti vi tás,
– kog ni tív hoz zá ál lás,

– kí sér le te zõ, ana li ti kus gon dol ko dás mód,
– kész ség az in ter disz cip li ná ris mód sze rek al kal ma zá -

sá ra.

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: 70–80 kre dit
mû ter mi ala po zó gya kor lat, szak mai el mé le ti és gya kor -

la ti ta nul má nyok [mé dia tör té net, (ál ta lá nos)mû vé szet tör -
té net, mû vé sze ti ge o met ria], szá mí tó gé pes alap is me re tek,
ál ta lá nos mé dia tör té net, fi lo zó fi ai is me re tek, mû vé szet -
pszi cho ló gia, mun ka vé de lem.

7.2. Szak mai törzs anyag: 160–190 kre dit
szak kép zé si mû ter mi (stú dió) gya kor lat, szak mai mû vé -

szet tör té net, esz té ti ka-mû vé szet el mé let, kor társ mû vé szet,
tech ni kai mé di u mok el mé le te, XX. sz. mû vé szet tör té ne te
és el mé le te, kul tú ra szem lé let.

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

A kö te le zõ nyá ri mû vész te le pi gya kor lat idõ tar ta ma:
60 ó ra.

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 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.

10. KLASSZIKUS HANGSZERMÛVÉSZ
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: klasszi kus hang -
szer mû vész

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 (szak irá nyok sze rint):
= ok le ve les zon go ra mû vész
= ok le ve les zon go ra kí sé rõ-kor re pe ti tor
= ok le ve les or go na mû vész
= ok le ve les hár fa mû vész
= ok le ve les gi tár mû vész
= ok le ve les he ge dû mû vész
= ok le ve les mély he ge dû mû vész
= ok le ve les gor don ka mû vész
= ok le ve les gor don mû vész
= ok le ve les fu vo la mû vész
= ok le ve les kla ri nét mû vész
= ok le ve les oboa mû vész
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= ok le ve les fa gott mû vész
= ok le ve les kürt mû vész
= ok le ve les trom bi ta mû vész
= ok le ve les har so na mû vész
= ok le ve les tu ba mû vész
= ok le ve les ütõ hang szer mû vész

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se (szak irá -
nyok sze rint):

= MA in Pi a no Per for man ce
= MA in Pi a no Ac com pa ni ment and Re pe ti te ur Stu -

di es
= MA in Or gan Per for man ce
= MA in Harp Per for man ce
= MA in Gu i tar Per for man ce
= MA in Vi o lin Per for man ce
= MA in Vi o la Per for man ce
= MA in Cel lo Per for man ce
= MA in Do ub le Bass Per for man ce
= MA in Flu te Per for man ce
= MA in Oboe Per for man ce
= MA in Cla ri net Per for man ce
= MA in Bas so on Per for man ce
= MA in Horn Per for man ce
= MA in Trum pet Per for man ce
= MA in Trom bo ne Per for man ce
= MA in Tuba Per for man ce
= MA in Per cus si on Per for man ce

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet, ze ne mû vé szet

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 elõ adó mû vé szet alap kép zé si sza kon be lül a
klasszi kus hang szer meg fe le lõ szak irá nya, va la mint a fel -
sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti egye -
te mi szin tû hang szer mû vész, ta nár sza kok meg fe le lõ szak -
irá nya, il let ve fõ is ko lai szin tû hang szer ta nár, ka ma ra mû -
vész sza kok meg fe le lõ szak irá nya.

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 szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé si sza kok:
az elõ adó mû vé szet alap kép zé si szak egyéb szak irá nyai,
va la mint az al ko tó mû vé szet és mu zi ko ló gia alap kép zé si
szak, to váb bá a mû vé sze ti kép zé si te rü let, ze ne mû vé sze ti
ág mes ter fo ko za tot adó szak jai, 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 ze ne mû vé sze ti 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: 10–12 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: mi ni má li san 35–55 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: 25 kre dit;

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 15 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 50%.

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 ma ga sabb ze nei és tech ni kai igé nyû
hang sze res re per to ár is me re te és rész ben el sa já tí tá sa, a ze -
ne ka ri és ka ma ra já ték sa já tos kö ve tel mé nye i nek meg is -
mer te té se, stí lu sok és hoz zá juk tar to zó elõ adó mû vé sze ti
is me re tek el sa já tí tá sa, spe ci fi kus el mé le ti, tör té ne ti anya -
gok ta nul má nyo zá sa ál tal a mé lyebb mû is me ret hez ve ze tõ
mód sze rek, ana li ti kus esz kö zök meg is me ré se, a profesz -
szionális ze nész szak mai tu dá sá hoz tar to zó ál ta lá nos ze nei 
(el mé le ti, tör té ne ti) is me ret anyag el sa já tí tá sa. A vég zet tek
al kal ma sak a szak te rü le ten fo lyó tu do má nyos mun ká ba
való be kap cso ló dás ra, va la mint dok to ri kép zés ben tör té nõ
rész vé tel re.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– a ma ga sabb ze nei és tech ni kai igé nyû hang sze res re -

per to árt;
– a ze ne ka ri és ka ma ra já ték sa já tos kö ve tel mé nye it;
– stí lu so kat és hoz zá juk tar to zó elõ adó mû vész etet;
– spe ci fi kus el mé le ti, tör té ne ti anya gok ta nul má nyo zá -

sa ál tal a mé lyebb mû is me ret hez ve ze tõ mód sze re ket, ana -
li ti kus esz kö zö ket;

– a pro fesszi o ná lis ze nész szak mai tu dá sá hoz tar to zó ál -
ta lá nos ze nei (el mé le ti, tör té ne ti) is me ret anya got; to váb bá

zon go ra kí sé rõ-kor re pe ti tor szak irá nyon
– a zon go ra kí sé rés-kor re pe tá lás sa já tos kö ve tel mé nye it;
– mes ter fo kú zon go ra tech ni kát, a bas so con ti nuo-já -

ték hoz szük sé ges csem ba ló- és or go na tech ni kát;
– a ma ga sabb ze nei és tech ni kai igé nyû zon go ra kí sé -

rõ-kor re pe ti tor re per to árt;
– zon go ra kí sé rõ ként a pó di u mon való sze rep lés, vi sel -

ke dé si kul tú ra kö ve tel mé nye it, an nak köz ve tí té sét.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– ze ne ka rok ban, ka ma ra együt te sek ben 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 ze ne ka ri és ka ma ra ze nei kul tú ra át vé te lé re, ha gyo -
mány sze rû õr zé sé re, fej lesz té sé re és to vább adá sá ra;

– szó lis ta ként szo lid tech ni kai és ze nei nor mák alap ján, 
ele ven fan tá zi á val és meg je le ní tõ erõ vel szé les körû re per -
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to árt tol má csol va él ményt adni és a nagy mes te rek mû ve it
meg sze ret tet ni;

– a mû ve ket ön ál ló an ér té kel ni, azok sti lá ris, kom po zí -
ció-tech ni kai, esz té ti kai kon tex tu sá ban;

– 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 irá nyí ta ni;

– 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;

– a ze nei köz élet, köz tu dat ala kí tá sá ban te vé ke nyen,
hasz no san részt ven ni;

– a szak mai után pót lás mi nõ sé gét pél dá juk kal és
együtt mû kö dés ükkel (ta ná ri kép zett ség bir to ká ban pe da -
gó gi ai te vé keny ség gel is) biz to sí ta ni;

– a ze ne is me re tü ket és -sze re te tü ket hang sze ren, szó -
ban és írás ban ter jesz te ni; to váb bá

a zon go ra kí sé rõ-kor re pe ti tor szak irá nyon

– ze nei tan in téz mé nyek ben, tan órán, vizs gán, ren dez -
vé nye ken, ha zai és nem zet kö zi ver se nye ken, pró ba já té -
kon, pró ba ének lé sen, ze nei együt te sek ben, ope rá ban, szín -
ház ban, a zon go ra kí sé rõ-kor re pe ti to ri, ze ne ka ri zon go ris -
ta, con ti nuo-já té kos, kó rus kí sé rõ, tánc kí sé rõ te vé keny ség
el lá tá sá ra;

– zon go ra kí sé rõ-kor re pe ti tor mû vész ként ma xi má lis
tech ni kai és ze nei fel ké szült ség gel, szó lis ták kí sé rõ je ként,
ka ma ra part ner ként pó di u mon és hang fel vé te le ken a nagy
mes ter mû ve ket él ményt adó an tol má csol ni, meg sze ret tet 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:

– mes ter fo kú hang szer tech ni ka;

– be gya kor lott együtt ját szá si kész ség;

– a hang szer já ték ban meg nyil vá nu ló har mó ni ai és for -
mai ér zék;

– sok ol da lú stí lus is me ret;

– a hal lá si, el mé le ti ana li ti kai, hang sze res ta pasz ta la tok 
in teg rá lá sá val mû kö dõ ze ne ér tés;

– sa ját és má sok mû vé szi tel je sít mé nyé nek pon tos és
szak sze rû meg íté lé sé re ki fej lesz tett kész ség;

– mun ká já ban és az or szág egész ze ne kul tú rá já ra vo -
nat ko zó mi nõ ség- és fe le lõs ség tu dat.

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: 10–12 kre dit

mû ve lõ dé si is me re tek (iro da lom, vers tan, mû vé szet tör -
té ne ti, sti lisz ti kai kur zu sok); ze ne tör té net, nép ze ne (sze -
mesz ter-kur zu sok egy kor szak, szer zõ, mû, mû cso port,
mû faj el mé lyül tebb meg is me ré sé re); mû is me ret/hang ver -
seny lá to ga tás (ze ne mû is me ret, elõ adó mû vé sze ti is me re -
tek bõ ví té se élõ ze nén ke resz tül).

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
20–30 kre dit

ze ne szer zé si gya kor la tok: ze ne szer zés-tech ni kák meg -
is me ré se a gya kor la ton ke resz tül, a kö zép kor tól nap ja in -
kig; ana lí zis: kü lön fé le stí lu sú mû vek al ko tó ana lí zi se, el -
mé le ti és hal lá si gya kor la tok össze kap cso lá sá val; ka ma ra -
ze ne a kü lön fé le stí lu sok jel leg ze tes ka ma ra ze nei formá -
cióinak, mû fa ja i nak, mû for má i nak és stí lus nor má i nak
meg is me ré se; kó rus: a hang ver se nye ken és li tur gi á ban
hasz ná la tos kó rus re per to ár gya kor la ti meg is me ré se.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei: 35–55 kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
fõ tárgy: az alap kép zés ben meg szer zett hang sze res tu dás 

mû vé szi to vább fej lesz té se, be ve ze tés a mû vé szi ze nei élet -
be, a nagy elõ dök és kor tár sak mû vé sze té nek meg is me ré -
se, azon ké pes sé gek meg szer zé se, me lyek alap ján a hall -
ga tó sa ját és más tel je sít mé nye it ele mez ni, ha kell, kri ti zál -
ni tud ja;

mes ter kur zus: mû vé szek, mes te rek ta pasz ta la ta i nak
meg is me ré se, át vé te le;

hang ver se nye zés: a gya kor lás ban fel hal mo zó dott mû -
vé szi, tech ni kai is me re tek al kal ma zá sa kon cert kö rül mé -
nyek kö zött;

zon go ra kí sé rõ-kor re pe ti tor szak irá nyon:
fõ tárgy (ének kí sé rés, hang szer kí sé rés, ope ra-kor re pe tí -

ció): mû vek elem zé se-ját szá sa hang sze res és éne kes part -
ne rek köz re mû kö dé sé vel, lap ról já ték, transz po ná lás, to -
váb bá: re per to ár is me ret, par ti tú ra-já ték, con ti nuo-já ték,
csem ba ló, stí lus gya kor la tok;

mes ter kur zus: a sa ját mes ter-ta ná ron kí vül, nagy ta pasz -
ta lat tal ren del ke zõ mû vé szek, mes te rek ta pasz ta la ta i nak
meg is me ré se, át vé te le;

hang ver se nye zés: a gya kor lás ban fel hal mo zó dott mû -
vé szi, tech ni kai is me re tek al kal ma zá sa az élõ kon cert kö -
rül mé nyei kö zött.

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

A fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter vé ben elõ ír tak sze rin ti
hang ver se nye zés és mes ter kur zu son való rész vé tel.

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez egy 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 vagy ok le vél szük sé ges, to -
váb bá a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter vé ben meg ha tá ro -
zott szak mai nyelv is me ret.

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
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50 kre dit a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint a fõ tárgy el mé le ti
és gya kor la ti is me ret kö re i ben.

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 20 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. KODÁLY-ZENEPEDAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI
SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: Kodály-zene -
pedagógia

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 Ko dály-ze ne pe da gó gia
szak ér tõ

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MA in
Ko dály Mu sic Pe da gogy

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet, ze ne mû vé szet

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

A be menet hez a 10. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel -
je sí té sé vel szá mí tás ba ve he tõ bár mely alap kép zé si vagy
mes ter kép zé si sza kon szer zett szak kép zett ség, to váb bá 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 kon szer zett
szak kép zett ség.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 2 fél év

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 60 kre dit

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 2–4 kre dit;

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 36–40 kre dit;

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 5–10 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: 3 kre dit;

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 10 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 60%.

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 ze ne pe da gó gi ai szak ér tõk kép zé -
se, akik Ko dály ze ne pe da gó gi ai kon cep ci ó já nak át fo gó és
el mé lyült is me re te alap ján al kal ma sak a ze ne ok ta tás ered -
mé nye i nek meg õr zé sé re és to vább fej lesz té sé re. Ki mû velt
el mé le ti és gya kor la ti is me re te i ket ké pe sek a ze ne ok ta tás
tel jes spekt ru má nak, va la mint a ze ne pe da gó gia el mé le té -
nek és gya kor la tá nak szol gá la tá ba ál lí ta ni. Ered mé nye sen
kép vi se lik a ma gyar ze nei ne ve lés ér té ke it és sa já tos sá ga it
nem zet kö zi össze ha son lí tás ban is. Kép vi se lik, tu da to sít -
ják és meg vé dik a Ko dály-kon cep ció ér té ke it a ze nei köz -
ok ta tás ban és a köz ne ve lés ben. A vég zet tek al kal ma sak a
szak te rü le ten fo lyó tu do má nyos mun ká ba való be kap cso -
ló dás ra.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– a Ko dály-ze ne pe da gó gia tör té ne ti hát te rét, nevelés -

filozófiai sa já tos sá ga it, ze nei és pe da gó gi ai alap el ve it és
mód sze re it,

– a Ko dály-élet mû vet,
– a spe ci a li zált irány ban el mé lyí tett ál ta lá nos ze nei, ze -

ne el mé le ti és szak mód szer ta ni is me ret anya got,
– a Ko dály-kon cep ció nem zet kö zi adap tá ci ó ját,
– a XX. szá za di leg je len tõ sebb ze nei ne ve lé si irány za -

to kat,
– össze ha son lí tó elem zé si mód sze re ket, esz kö zö ket,
– az ok ta tá si célú anyag gyûj tés sa já tos kö ve tel mé nye it.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a Ko dály-ze ne pe da gó gia el ve i nek át vé te lé re, meg õr -

zé sé re, fej lesz té sé re és to vább adá sá ra,
– a ze nei köz ok ta tás tel jes spekt ru mát szol gá ló ok ta tá si 

anya gok és se géd anya gok össze ál lí tá sá ban részt ven ni,
– ze nei, tör té ne ti, ne ve lés fi lo zó fi ai és mód szer ta ni is -

me re tek alap ján a ze ne ok ta tás egé szé nek fej lesz té sét szol -
gá ló elem zé sek ben, ku ta tá sok ban részt ven ni,

– a nem zet kö zi ze ne pe da gó gi ai is me re te i ket a ma gyar
ze ne ok ta tás szol gá la tá ba ál lí ta ni,

– a meg szer zett tu dás, kép ze lõ erõ és íz lés bir to ká ban
részt ven ni a ze ne ok ta tás mi nõ sé gi fej lesz té sé ben,

– ze nei és ze ne pe da gó gi ai is me re te i ket má sok kal meg -
osz ta ni,

– a szak mai után pót lás mi nõ sé gét pél dá juk kal és
együtt mû kö dés sel (ta ná ri kép zett ség bir to ká ban pedagó -
giai te vé keny ség gel) is biz to sí ta ni,

– a ze nei köz élet, köz tu dat ala kí tá sá ban te vé ke nyen és
hasz no san részt ven ni,

– a ha zai és nem zet kö zi ze nei élet in téz mé nye i ben
hasz nos szol gá ló és kez de mé nye zõ sze re pet tud nak be töl -
te ni,

– a Ko dály ze nei ne ve lé si el mé let gya kor la ti szem pont -
já ból fon tos ze nei re per to ár (vo ká lis és hang sze res) fo lya -
ma tos szé le 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:

– át fo gó és el mé lyült ze nei anyag is me ret,
– sok ol da lú stí lus is me ret,
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– kri ti kai elem zõ ké pes ség,
– szak mai to vább kép zés irán ti igény,
– pon tos és szak sze rû íté let al ko tás,
– a ha zai ze ne ok ta tás egé szé re vo nat ko zó mi nõ ség- és

fe le lõs ség tu dat.

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: 2–4 kre dit

mû ve lõ dé si, mû ve lõ dés tör té ne ti, ze ne tu do má nyi, nép -
ze nei alap is me re tek.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
36–40 kre dit

Ko dály-élet mû: a Ko dály-élet mû hár mas egy sé gé nek
(ze ne szer zõ, nép ze ne ku ta tó, ze ne pe da gó gus) el mé lyült is -
me re te, Ko dály és kor tár sai; Ko dály ze ne pe da gó gi ai el mé -
le te és gya kor la ta: Ko dály nem zet ne ve lõ ze ne pe da gó gi ai
el ve i nek is me re te, a ha zai ze ne ok ta tás szer ke ze té nek és ta -
ní tá si anya gá nak át fo gó is me re te; össze ha son lí tó ze ne pe -
da gó gi ai anyag is me ret és ana lí zis: mû fa ji lag és sti lá ri san
gaz dag anyag is me ret meg szer zé se, a vi lág ban leg in kább
el ter jedt ze ne pe da gó gi ai mód sze rek meg is mer te té se és
elem zé se, a Ko dály-kon cep ció nem zet kö zi adap tá ci ó já nak 
iro dal ma; ze nei in terp re tá ci ós el mé let és gya kor lat: szol -
fézs – ze ne el mé let (a ze nei ké pes sé gek komp lex és in ten -
zív fej lesz té se), kar ve ze tés (a kar ve ze tés hez szük sé ges ve -
zény lés tech ni kai, ének tech ni kai, ze nei és pe da gó gi ai esz -
kö zök el sa já tí tá sa), kar gya kor lat (pró ba mód sze rek, elõ -
adá si me tó du sok, pe da gó gi ai mód sze rek és esz kö zök), kó -
rus ének lés (ének ka ri elõ adó mû vé szet szak mai és pe da gó -
gi ai kér dé sei, ének ka ri iro da lom kü lön bö zõ kor sza ka i nak
meg is me ré se); ku ta tás: az ok ta tás fej lesz té sét szol gá ló
össze ha son lí tó elem zé sek és ku ta tá sok mód sze re i nek és
esz kö ze i nek meg is me ré se, az ön ál ló ku ta tó mun ka me to di -
ká já nak meg is me ré se; tár sas ze nei gya kor lat: ka ma ra ze ne, 
ka ma ra é nek (gya kor la ti ze nei te vé keny ség, ze nei ér zé -
keny ség és az együtt mu zsi ká lás ba való be il lesz ke dés fej -
lesz té se).

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei: 5–10 kre dit

is ko lai óra lá to ga tás, hang szer-, zon go ra tu dás fej lesz té -
se és hang kép zés.

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez egy kö zép fo kú C tí pu sú 
an gol, ál la mi lag el is mert nyelv vizs ga vagy az zal egyen ér té -
kû érett sé gi bi zo nyít vány vagy ok le vél szük sé ges.

10. 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

50 kre dit a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint a kö vet ke zõ is me -
ret kö rök ben: szol fézs-ze ne el mé let, ze ne tör té net, kar ve ze -
tés, zon go ra, hang kép zés, kó rus ének lés, pszi cho ló gia, pe -
da gó 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 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.

12. EGYHÁZZENE-MÛVÉSZ
 MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: egy ház ze ne-mû -
vész

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 (szak irá nyok sze rint): 
= ok le ve les egy ház ze ne-kó rus kar nagy
= ok le ve les egy ház ze ne-or go na mû vész

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se (szak irá -
nyok sze rint):

= MA in Church Mu sic Cho ral Con duc ting
= MA in Church Mu sic Or ga nist

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet, ze ne mû vé szet

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: elõ adó mû vé szet alap kép zé si sza kon be lül: egy ház -
ze ne szak irány, va la mint a fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi
LXXX. tör vény sze rin ti egye te mi és fõ is ko lai szin tû egy -
ház ze ne, ta nár 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: az elõ adó mû vé szet alap kép zé si szak egyéb szak irá nyai, 
va la mint az al ko tó mû vé szet és mu zi ko ló gia alap kép zé si
szak va la mennyi szak irá nya, to váb bá a mû vé sze ti kép zé si
te rü let, ze ne mû vé sze ti ág mes ter fo ko za tot adó szak jai, 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 ze ne mû vé sze ti 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: 7–12 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: mi ni má li san 40–55 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: 25 kre dit;

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 15 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 50%.

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 tel jes ér té kû ze nei kép zés bir to ká ban a ma gyar és
egye te mes ze nei kul tú ra – ezen be lül el sõ sor ban az egy -
ház ze nei kul tú ra – szol gá la ta és ter jesz té se, tá jé ko zó dás az 
egy ház ze ne re per to ár já ban és an nak li tur gi kai össze füg gé -
se i ben, en nek gya kor la ti al kal ma zá sa, a kó ru sok, szkó lák
élet re hí vá sá nak és irá nyí tá sá nak, il let ve a ma gas ren dû
temp lo mi or go na szol gá lat el lá tá sá nak ké pes sé ge. Ki mû -
velt el mé le ti, to váb bá a szak irány nak meg fe le lõ arány ban
vo ká lis és hang sze res ké pes sé gek bir to ká ban al kal maz ni
tud ja az egy ház ze ne-mû vé szet te rü le tén. A ze nei és li tur -
gi kai ér té kek szak mán be lü li és kí vü li kép vi se le te, fej lesz -
té se, tu da to sí tá sa, meg vé dé se. Ké pes ség a te vé keny sé gi te -
rü le té hez kap cso ló dó kör nye zet ben ál ta lá nos kul tu rá lis ér -
té kát adás ra. A vég zet tek al kal ma sak a szak te rü le ten fo lyó
tu do má nyos mun ká ba való be kap cso ló dás ra, va la mint
dok to ri kép zés ben tör té nõ rész vé tel re.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– a pro fesszi o ná lis ze nész szak mai tu dá sá hoz tar to zó

ál ta lá nos ze nei (el mé le ti, tör té ne ti) is me ret anya got;
– ál ta lá nos, ma ga sabb szin tû ze ne tör té ne tet, ze ne el mé -

le tet;
– az egy ház ze ne tör té ne tét, stí lu sa it, mû fa ja it és re per -

to ár ját;
– a li tur gia és zene kap cso la tát;
– stí lu so kat és hoz zá juk tar to zó elõ adó mû vé sze ti is me -

re te ket;
– spe ci fi kus el mé le ti, tör té ne ti anya gok ta nul má nyo zá -

sa ál tal a mé lyebb mû is me ret hez ve ze tõ mód sze re ket, ana -
li ti kus esz kö zö ket.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a li tur gi kus-ze nei el vek nek kü lön fé le kör nye zet ben

való al kal ma zá sá ra;
– li tur gi kus szkó lá kat, kó ru so kat ve zet ni, il let ve kí -

sér ni;
– mind li tur gi kus ke ret ben, mind egy ház ze nei hang ver -

se nyen ma gas mû vé szi ér té kû tel je sít ményt nyúj ta ni;

– a ne mes egy ház ze nei ha gyo má nyo kat át ven ni, meg -
õriz ni, fej lesz te ni, to vább ad ni és szük ség sze rint vé del -
mez ni;

– a mû ve ket ön ál ló an ér té kel ni, azok sti lá ris, kom po zí -
ció-tech ni kai, esz té ti kai kon tex tu sá ban;

– 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 irá nyí ta ni;

– 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;

– a ze nei köz élet, köz tu dat ala kí tá sá ban te vé ke nyen,
hasz no san részt ven ni;

– a szak mai után pót lás mi nõ sé gét pél dá juk kal és
együtt mû kö dé sük kel (ta ná ri kép zett ség bir to ká ban pe da -
gó gi ai te vé keny ség gel is) biz to sí ta ni;

– a ze ne is me re tü ket és -sze re te tü ket hang sze ren, 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:

– a szak irány nak meg fele lõen egy- és több szó la mú vo -
ká lis elõ adó-mû vé szet ben, il let ve a li tur gi kus or go na já -
ték ban való jár tas ság;

– kész ség a cso por tos egy ház ze nei te vé keny ség ben
való rész vé tel re, il let ve en nek irá nyí tá sá ra;

– a mû vek elõ adá sá ban meg nyil vá nu ló har mó ni ai és
for mai ér zék;

– sok ol da lú stí lus is me ret;
– a hal lá si, el mé le ti, ana li ti kai, hang sze res ta pasz ta la -

tok in teg rá lá sá val mû kö dõ ze ne ér tés;
– sa ját és má sok mû vé szi tel je sít mé nyé nek pon tos és

szak sze rû meg íté lé sé re ki fej lesz tett kész ség;
– mun ká já ban és az or szág egész ze ne kul tú rá já ra vo -

nat ko zó mi nõ ség- és fe le lõs ség tu dat.

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: 7–12 kre dit

mû ve lõ dé si is me re tek (iro da lom, vers tan, mû vé szet tör -
té ne ti, sti lisz ti kai kur zu sok); ze ne tör té net, nép ze ne (sze -
mesz ter-kur zu sok egy kor szak, szer zõ, mû, mû cso port,
mû faj el mé lyül tebb meg is me ré sé re); mû is me ret/hang ver -
seny lá to ga tás (ze ne mû is me ret, elõ adó-mû vé sze ti is me re -
tek bõ ví té se élõ ze nén ke resz tül).

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
20–30 kre dit

ze ne szer zé si gya kor la tok: ze ne szer zés-tech ni kák meg -
is me ré se a gya kor la ton ke resz tül, a kö zép kor tól nap ja in -
kig; ana lí zis: kü lön fé le stí lu sú mû vek al ko tó ana lí zi se, el -
mé le ti és hal lá si gya kor la tok össze kap cso lá sá val; kó rus: a
hang ver se nye ken és li tur gi á ban hasz ná la tos kórusreper -
toár gya kor la ti meg is me ré se;
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a li tur gi kus is me re tek szin ten tar tá sa és ön ál ló mun ká -
val való fej lesz té se; or go nás és kó rus ve ze tõi szol gá lat gya -
kor lá sa tény le ges li tur gi kus és hang ver seny szi tu á ci ó ban;
a kó rus szer ve zés, kó rus ne ve lés és kó rus ve ze tés prob le ma -
ti ká já nak gya kor la ti as meg is me ré se;

mes ter kur zus: nagy ta pasz ta lat tal ren del ke zõ mû vé -
szek, mes te rek ta pasz ta la ta i nak meg is me ré se, át vé te le.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei: 40–55 kre dit

Dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
Vo ká lis egy ház ze ne:
Gre go ri án-gra du ál: mû faj elem zés és -elõ adás; kódex -

olvasás és -át írás; a li tur gi kus al kal ma zás tör té ne ti és mai
funk ci o ná lis elem zé se; szö veg ol va sás és -elem zés; szak -
iro dal mi is me re tek; gre go ri án pa le og rá fia.

Po li fón egy ház ze ne: ön ál ló stí lus- és mû faj tör té ne ti kur -
zu sok; egyes szer zõk, mû vek, mû cso por tok ze ne tör té ne ti
és funk ci o ná lis meg ha tá ro zott sá gai; az elõ adó mû vé szi
prob lé mák gya kor la ti meg is me ré se és meg ol dá sa; tá jé ko -
zó dás a re per to ár ki adá sok ban; men zu rá lis pa le og rá fia.

Né pé nek-ko rál tör té net: for rás anyag, az írott és nép ze nei
for rá sok vi szo nya; az eu ró pai és ma gyar or szá gi nép ének tör -
té net kor sza kai, te o ló gi ai, iro dal mi és ze nei stí lus irá nyok ér -
vé nye sü lé se; a fon tos egye di da ra bok be so ro lá sa és tör té ne -
te; ér ték elem zés; nép ze nei hang fel vé te lek elem zé se.

Or go na, or go na is me ret:
Or go na: az or go na já ték tech ni ká já nak tu da tos to vább -

fej lesz té se, könnyû re per to ár át ját szá sa és a lap ró lol va sá si
kész ség fej lesz té se, az egyé ni re per to ár to vább fej lesz té se.

Li tur gi kus or go na já ték: a kí sé ret kü lön fé le fak tú rái, kí -
sé rés el té rõ hang szer adott sá gok mel lett; in to ná ci ók szer -
kesz té se és ját szá sa; is ten tisz te le ti or go na já ték kész ség -
szint jé nek ki ala kí tá sa.

Or go na is me ret: a hang szer épí tés és az or go na tech ni ka,
-fak tú ra össze füg gé se; re giszt rá lás és hang szer hasz ná lat
kü lön fé le stí lu sú és jel le gû mû vek ben; az or go na iro da lom
meg is me ré se és az or go nás já ték is ko lák, or go nis ta egyé ni -
sé gek fel vé te le i nek ta nul má nyo zá sa.

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

A fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter vé ben elõ ír tak sze rin ti
hang ver se nye zés, is ten tisz te le ti gya kor lat és mes ter kur zu -
son való rész vé tel.

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez egy 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 vagy ok le vél szük sé ges, to -
váb bá a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter vé ben meg ha tá ro -
zott szak mai nyelv is me ret.

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
50 kre dit a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint a kö vet ke zõ is me -
ret kö rök bõl: egy ház ze ne (kó rus iro da lom, gre go ri án, nép -
ének, li tur gia, or go na), ze ne tör té net, ze ne el mé let.

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 20 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.

13. RÉGI-ZENE HANGSZERMÛVÉSZ
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: ré gi-ze ne hang -
szer mû vész

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 (szak irá nyok sze rint):
= ok le ve les ré gi-ze ne mû vész (csem ba ló)
= ok le ve les ré gi-ze ne mû vész (ba rokk he ge dû)
= ok le ve les ré gi-ze ne mû vész (vi o la da gam ba)
= ok le ve les ré gi-ze ne mû vész (ba rokk gor don ka)
= ok le ve les ré gi-ze ne mû vész (blockf lö te)
= ok le ve les ré gi-ze ne mû vész (ba rokk fu vo la)
= ok le ve les ré gi-ze ne mû vész (ba rokk oboa)
= ok le ve les ré gi-ze ne mû vész (ba rokk fa gott)
= ok le ve les ré gi-ze ne mû vész (cor net to)
= ok le ve les ré gi-ze ne mû vész (na túr trom bi ta)
= ok le ve les ré gi-ze ne mû vész (na túr kürt)
= ok le ve les ré gi-ze ne mû vész (ba rokk har so na)
= ok le ve les ré gi-ze ne mû vész (lant)

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se (szak irá -
nyok sze rint):

= MA in Early Mu sic Per for man ce (Harp si chord)
= MA in Early Mu sic Per for man ce (Ba ro que Vi o lin)
= MA in Early Mu sic Per for man ce (Vi o la da gam ba)
= MA in Early Mu sic Per for man ce (Ba ro que Cel lo)
= MA in Early Mu sic Per for man ce (Re cor der)
= MA in Early Mu sic Per for man ce (Ba ro que Flu te)
= MA in Early Mu sic Per for man ce (Ba ro que Oboe)
= MA in Early Mu sic Per for man ce (Ba ro que Bas so on)
= MA in Early Mu sic Per for man ce (Cor nett)
= MA in Early Mu sic Per for man ce (Na tu ral Trum pet)
= MA in Early Mu sic Per for man ce (Na tu ral Horn)
= MA in Early Mu sic Per for man ce (Ba ro que Trom -

bone)
= MA in Early Mu sic Per for man ce (Lute)

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet, ze ne mû vé szet
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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 elõ adó mû vé szet alap kép zé si sza kon be lül a
klasszi kus hang szer meg fe le lõ szak irá nya, va la mint a fel -
sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti egye -
te mi szin tû hang szer mû vész, ta nár sza kok meg fe le lõ szak -
irá nya, il let ve fõ is ko lai szin tû hang szer ta nár, ka ma ra mû -
vész sza kok meg fe le lõ szak irá nya.

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 szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé si sza kok:
az elõ adó mû vé szet alap kép zé si szak egyéb szak irá nyai,
va la mint az al ko tó mû vé szet és mu zi ko ló gia alap kép zé si
szak va la mennyi szak irá nya, to váb bá a mû vé sze ti kép zé si
te rü let, ze ne mû vé sze ti ág mes ter fo ko za tot adó szak jai,
 illetve 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 ze ne mû vé sze ti
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: 10–12 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: mi ni má li san 35–55 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: 25 kre dit;

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 15 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 50%.

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 ré gi-ze ne hang szer mû vé szek kép -
zé se, akik a ze nei és tech ni kai igé nyû ré gi-ze nei hang sze -
res re per to ár és a ze ne ka ri és ka ma ra já ték sa já tos kö ve tel -
mé nye i nek meg fe le lõ is me re té ben tá jé ko zot tak a ré gi-ze -
nei stí lu sok és hoz zá juk tar to zó elõ adó mû vé sze ti for mák
te rén. Is me rik a pro fesszi o ná lis ré gi-ze nét ját szó ze nész
szak mai tu dá sá hoz kap cso ló dó ál ta lá nos ze nei (el mé le ti,
tör té ne ti) is me ret anya got. A vég zet tek al kal ma sak a szak -
te rü le ten fo lyó tu do má nyos mun ká ba való be kap cso ló dás -
ra, va la mint dok to ri kép zés ben tör té nõ rész vé tel re.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– meg fe le lõ szin ten a ma ga sabb ze nei és tech ni kai igé -

nyû ré gi-ze nei hang sze res re per to árt,

– a ré gi-ze ne ze ne ka ri és ka ma ra já té ká nak sa já tos kö -
ve tel mé nye it,

– a ré gi-ze nei stí lu so kat és a hoz zá juk tar to zó his to ri kus
elõ adó mû vé sze ti is me ret anya got (,,Auf füh rungsp ra xis”);

– a mé lyebb mû is me ret hez ve ze tõ mód sze re ket és ana -
li ti kus esz kö zö ket,

– a pro fesszi o ná lis ré gi-ze nét ját szó ze nész szak mai tu -
dá sá hoz tar to zó ál ta lá nos ze nei (el mé le ti, tör té ne ti) is me -
ret anya got.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– ré gi-ze nei együt te sek ben 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 ze ne ka ri és ka ma ra ze nei kul tú ra át vé te lé re, ha gyo -
mány sze rû õr zé sé re, fej lesz té sé re és to vább adá sá ra,

– szó lis ta ként szo lid tech ni kai és ze nei nor mák alap ján, 
ele ven fan tá zi á val és meg je le ní tõ erõ vel szé les körû re per -
to árt tol má csol va él ményt adni és a nagy mes te rek mû ve it
meg sze ret tet ni,

– a ré gi-ze nei mû ve ket ön ál ló an ér té kel ni, azok sti lá ris, 
kom po zí ció-tech ni kai, esz té ti kai kon tex tu sá ban,

– 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 irá nyí ta ni,

– ze nei is me re te i ket – kü lö nös kép pen a ré gi-ze ne te rü -
le tén – 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,

– a ze nei köz élet, köz tu dat ala kí tá sá ban te vé ke nyen,
hasz no san részt ven ni;

– a szak mai után pót lás mi nõ sé gét pél dá juk kal és
együtt mû kö dé sük kel (ta ná ri kép zett ség bir to ká ban pe da -
gó gi ai te vé keny ség gel is) biz to sí ta ni,

– a ze ne is me re tü ket és -sze re te tü ket hang sze ren, 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:

– a ré gi-ze nei hang szer mes ter fo kú ke ze lé se,
– be gya kor lott együtt ját szá si kész ség,
– a hang szer já ték ban meg nyil vá nu ló har mó ni ai és for -

mai ér zék,
– a hal lá si, el mé le ti, ana li ti kai, hang sze res ta pasz ta la -

tok in teg rá lá sá val mû kö dõ ze ne ér tés,
– sa ját és má sok mû vé szi tel je sít mé nyé nek pon tos és

szak sze rû meg íté lé sé nek kész sé ge,
– mun ká já ban és az or szág egész ze ne kul tú rá já ra vo -

nat ko zó mi nõ ség- és fe le lõs ség tu dat.

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: 10–12 kre dit

mû ve lõ dé si is me re tek (iro da lom, vers tan, mû vé szet -
tör té ne ti, sti lisz ti kai kur zu sok); ze ne tör té net, nép ze ne
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 (sze mesz ter-kur zu sok egy kor szak, szer zõ, mû, mû cso -
port, mû faj el mé lyül tebb meg is me ré sé re); mû is me -
ret/hang ver seny lá to ga tás (ze ne mû is me ret, elõ adó-mû -
vé sze ti is me re tek bõ ví té se élõ ze nén ke resz tül).

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
20–30 kre dit

ze ne szer zé si gya kor la tok: ze ne szer zés-tech ni kák meg -
is me ré se a gya kor la ton ke resz tül, a kö zép kor tól nap ja in -
kig; ana lí zis: kü lön fé le stí lu sú mû vek al ko tó ana lí zi se, el -
mé le ti és hal lá si gya kor la tok össze kap cso lá sá val; kama ra -
ze ne a kü lön fé le stí lu sok jel leg ze tes ka ma ra ze nei formá -
cióinak, mû fa ja i nak, mû for má i nak és stí lus nor má i nak
meg is me ré se; kó rus: a hang ver se nye ken és li tur gi á ban
hasz ná la tos kó rus re per to ár gya kor la ti meg is me ré se.

8.3. szak mai törzs anyag dif fe ren ci ált szak mai is me ret -
kö rei: 35–55 kre dit

fõ tárgy: az alap kép zés ben meg szer zett hang sze res tu dás 
mû vé szi to vább fej lesz té se, be ve ze tés a mû vé szi ze nei élet -
be, a nagy elõ dök és kor tár sak mû vé sze té nek meg is me ré -
se, azon ké pes sé gek meg szer zé se, me lyek alap ján a hall -
ga tó sa ját és más tel je sít mé nye it ele mez ni, ha kell kri ti zál -
ni tud ja;

mes ter kur zus: nagy ta pasz ta lat tal ren del ke zõ mû vé -
szek, mes te rek ta pasz ta la ta i nak meg is me ré se, át vé te le;

hang ver se nye zés: a gya kor lás ban fel hal mo zó dott mû -
vé szi, tech ni kai is me re tek al kal ma zá sa az élõ kon cert kö -
rül mé nyei kö zött.

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

A fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter vé ben elõ ír tak sze rin ti
hang ver se nye zés és mes ter kur zu son való rész vé tel.

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez egy 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 vagy ok le vél szük sé ges, to -
váb bá a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter vé ben meg ha tá ro -
zott szak mai nyelv is me ret.

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
50 kre dit a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint a fõ tárgy el mé le ti
és gya kor la ti is me ret kö re i ben.

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 20 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.

14. KLASSZIKUS ÉNEKMÛVÉSZ
 MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: klasszi kus ének -
mû vész

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 (szak irá nyok sze rint):
= ok le ve les ope ra é nek-mû vész
= ok le ve les ora tó ri um- és da lé nek-mû vész

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se (szak irá -
nyok sze rint):

= MA in Ope ra Sin ging
= MA in Ora to rio and Song Per for man ce

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet, ze ne mû vé szet

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 elõ adó-mû vé szet alap kép zé si szak klasszi kus
ének szak irá nya, va la mint a fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi 
LXXX. tv. sze rin ti egye te mi szin tû ének mû vész, -ta nár,
 illetve ope ra éne kes, ma gán ének ta nár, va la mint fõ is ko lai
szin tû ma gán ének ta nár, ének ka ma ra mû vész 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 szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé si sza kok:
az elõ adó mû vé szet alap kép zé si szak egyéb szak irá nyai,
va la mint az al ko tó mû vé szet és mu zi ko ló gia alap kép zé si
szak va la mennyi szak irá nya, to váb bá a mû vé sze ti kép zé si
te rü let, ze ne mû vé sze ti ág mes ter fo ko za tot adó szak jai,
 illetve 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 ze ne mû vé sze ti
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: 7–12 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: mi ni má li san 45–60 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: 20 kre dit;
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6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 15 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 50%.

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 ope ra -
éne kes  szólómûvészként, va la mint ora tó ri um- és dal éne -
kes mû vész ként a ma gyar és az egye te mes ze nei kul tú rát
szol gál ni és ter jesz te ni tud ják. Al kal ma sak meg szer zett el -
mé le ti és gya kor la ti is me re te ik bir to ká ban azok egyé ni jel -
le gû al kal ma zá sá ra, a ze nei ér té kek nek a szak mán be lü li és 
a kí vü li kép vi se le té re, fej lesz té sé re, tu da to sí tá sá ra és vé -
del mé re. A vég zet tek al kal ma sak a szak te rü le ten fo lyó tu -
do má nyos mun ká ba való be kap cso ló dás ra, va la mint dok -
to ri kép zés ben tör té nõ rész vé tel re.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– szó ló éne kes ként a szín ját szás, a szín pa di moz gás, a

pó di u mon való sze rep lés mû vé sze tét,
– meg fe le lõ szin ten a ma ga sabb ze nei és tech ni kai igé -

nyû re per to árt,
– az ope ra, ora tó ri um, il let ve dal ének lés sa já tos kö ve -

tel mé nye it,
– a stí lu so kat és a hoz zá juk kap cso ló dó elõ adó mû vé -

sze ti is me ret anya got,
– a mé lyebb mû is me ret hez ve ze tõ mód sze re ket és ana -

li ti kus esz kö zö ket,
– a pro fesszi o ná lis éne kes szak mai tu dá sá hoz tar to zó

ál ta lá nos ze ne el mé le ti és ze ne tör té ne ti is me ret anya got.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– ope rá ban, ének együt te sek ben 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,

– az ope ra kul tú ra át vé te lé re, ha gyo mány sze rû õr zé sé -
re, fej lesz té sé re és to vább adá sá ra,

– ének mû vész ként szo lid tech ni kai és ze nei mér cék
alap ján, ele ven fan tá zi á val és meg je le ní tõ erõ vel szé les
körû re per to árt tol má csol va él ményt adni és a nagy mes te -
rek mû ve it meg sze ret tet ni,

– a mû ve ket ön ál ló an ér té kel ni, azok sti lá ris, kom po zí -
ció-tech ni kai, esz té ti kai kon tex tu sá ban,

– éne kes 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 irá nyí ta ni,

– 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,

– a ze nei köz élet, köz tu dat ala kí tá sá ban te vé ke nyen,
hasz no san részt ven ni,

– a szak mai után pót lás mi nõ sé gét pél dá juk kal és
együtt mû kö dé sük kel (ta ná ri kép zett ség bir to ká ban pe da -
gó gi ai te vé keny ség gel is) biz to sí ta ni,

– a ze ne is me re tü ket és -sze re te tü ket ének ben, 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:

– mes ter fo kú ének tech ni ka,
– be gya kor lott együtt ének lé si kész ség,
– az ének lés ben meg nyil vá nu ló har mó nia- és for ma ér -

zék,
– a hal lá si, el mé le ti, ana li ti kai, hang sze res ta pasz ta la -

tok in teg rá lá sá val mû kö dõ ze ne ér tés,
– sa ját és má sok mû vé szi tel je sít mé nyé nek pon tos és

szak sze rû meg íté lé sé nek kész sé ge,
– mun ká já ban és az or szág egész ze ne kul tú rá já ra vo -

nat ko zó mi nõ ség- és fe le lõs ség tu dat.

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: 7–12 kre dit

mû ve lõ dé si is me re tek (iro da lom, vers tan, mû vé szet tör -
té ne ti, sti lisz ti kai kur zu sok); ze ne tör té net, nép ze ne (sze -
mesz ter-kur zu sok egy kor szak, szer zõ, mû, mû cso port,
mû faj el mé lyül tebb meg is me ré sé re); mû is me ret/hang ver -
seny lá to ga tás (ze ne mû is me ret, elõ adó mû vé sze ti is me re -
tek bõ ví té se élõ ze nén ke resz tül).

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
20–30 kre dit

ze ne szer zé si gya kor la tok: ze ne szer zés-tech ni kák meg -
is me ré se a gya kor la ton ke resz tül, a kö zép kor tól nap ja in -
kig; ana lí zis: kü lön fé le stí lu sú mû vek al ko tó ana lí zi se, el -
mé le ti és hal lá si gya kor la tok össze kap cso lá sá val; kor re pe -
tí ció: az éne kes szak iro da lom meg is me ré se, meg ta nu lá sa,
mû vé szi szint re eme lé se, az együtt ze né lés el sa já tí tá sa; ka -
ma ra é nek: az egyes mû vek ben a sa ját szó la mon túl a part -
ne rek szó la má nak, a kí sé ret har mó ni á i nak, a ze nei össze -
füg gé sek is me re te, ké pes ség több szó la mú hal lás ra; szak -
mai né met: a né met nyel vû da lok au ten ti kus ki ej té se, meg -
for má lá sa, a né met szö veg ér tés és ki ej tés tö ké le te sí té se, a
köl tõi szö veg és a zene kap cso la tá nak mé lyebb meg vi lá gí -
tá sa.

8.3. A szak mai törzs anyag dif fe ren ci ált szak mai is me -
ret kö rei: 45–60 kre dit

fõ tárgy: az alap kép zés ben meg szer zett éne kes tu dás
mû vé szi to vább fej lesz té se, be ve ze tés a mû vé szi ze nei élet -
be, a nagy elõ dök és kor tár sak mû vé sze té nek meg is me ré -
se, azon ké pes sé gek meg szer zé se, me lyek alap ján a hall -
ga tó sa ját és más tel je sít mé nye it ele mez ni, ha kell, kri ti zál -
ni tud ja;

dal iro da lom: je len tõs ze ne szer zõk ál tal kom po nált da -
lok, ora tó ri u mok, kan tá ták meg is me ré se, for mai, harmó -
niai, dra ma tur gi ai elem zé se, a dal lam és szö veg vi szo nyá -
nak meg is me ré se, a tel jes ze nei anyag át lá tá sa, a ze nei tu -
dás mé lyí té se;

szín pa di já ték, sze rep gya kor lat: a sze mé lyi ség és a szín -
pad kész ség fej lesz té se, a szín pa di lé te zés alap ja i nak el sa -
já tí tá sa: a könnyed ség, a meg fe le lõ fi zi kai és szel le mi kon -
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dí ció, a kép ze lõ erõ, a part ner rel való kon tak tus te rem té si
ké pes ség ki ala kí tá sa;

mes ter kur zus: nagy ta pasz ta lat tal ren del ke zõ mû vé -
szek, mes te rek ta pasz ta la ta i nak meg is me ré se, át vé te le;

hang ver se nye zés: a gya kor lás ban fel hal mo zó dott mû -
vé szi, tech ni kai is me re tek al kal ma zá sa kon cert kö rül mé -
nyek kö zött.

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

A fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter vé ben elõ ír tak sze rin ti
hang ver se nye zés, szín pa di já ték, sze rep gya kor lat és mes -
ter kur zu son való rész vé tel.

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez egy 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 vagy ok le vél szük sé ges, to -
váb bá a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter vé ben meg ha tá ro -
zott szak mai nyelv is me ret.

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
50 kre dit a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint a fõ tárgy el mé le ti
és gya kor la ti is me ret kö re i ben.

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 20 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.

15. ZENETEORETIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: ze ne te o re ti kus

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 ze ne te o re ti kus
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MA in

Mu sic The o ry

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet, ze ne mû vé szet

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 al ko tó mû vé szet és mu zi ko ló gia alap kép zé si

szak ze ne el mé let szak irá nya, va la mint a fel sõ ok ta tás ról
 szóló 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti egye te mi szin tû
ének-ze ne ta nár, kar ve ze tés; ze ne el mé let-ta nár, va la mint
szol fézs ta nár szak, to váb bá a fõ is ko lai szin tû ze ne el mé -
let-szol fézs ta nár, kar ve ze tés 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: az al ko tó mû vé szet és mu zi ko ló gia alap kép zé si
szak egyéb szak irá nyai, va la mint az elõ adó mû vé szet alap -
kép zé si szak va la mennyi szak irá nya; to váb bá a mû vé sze ti
kép zé si te rü let, ze ne mû vé sze ti ág mes ter fo ko za tot adó
szak jai, 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 ze ne mû vé -
sze ti 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: 10–12 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: 35–55 kre dit;

6.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek ér té ke: 25 kre dit;

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 15 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 50%.

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 tel jes
ér té kû ze nei kép zés bir to ká ban a ze ne el mé let kö ré be tar to -
zó szak te rü le tek el mé le ti és gya kor la ti ku ta tá sá val, il let ve
mû ve lé sé vel a ma gyar és az egye te mes ze nei kul tú rát szol -
gál ni és ter jesz te ni tud ják, ze ne el mé le ti szak is me re te ik kel
a ze nei ku ta tást és elõ adó mû vész etet is szol gál ják, a ze ne -
el mé let tör té ne té nek is me re té ben biz to san tá jé ko zód nak a
stí lu sok, a kom po zí ci ós tech ni kák, a mû fa jok vi lá gá ban, és 
ké pe sek a szak mai ér té kek szak mán be lü li és kí vü li kép vi -
se le té re, fej lesz té sé re, tu da to sí tá sá ra és vé del mé re. A vég -
zet tek al kal ma sak a ze nei élet in téz mé nye i ben mû vé szi
szol gá lat tel je sí té sé re és kez de mé nye zõ sze rep be töl té sé re. 
A vég zet tek 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 vég zet tek is me rik:
– a ze ne el mé let tör té ne tét és rész te rü le te it (har mó nia -

tan, for ma tan, el len pont tan, bas so con ti nuo stb.),

2007/31. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2057



– a kü lön bö zõ stí lus kor sza kok nak meg fe le lõ ana li ti kai
mód sze re ket,

– a stí lu so kat és hoz zá juk tar to zó elõ adó mû vé szi is me -
re te ket.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a ze ne el mé le ti disz cip lí nák eu ró pai ha gyo má nya i nak

õr zé sé re, fej lesz té sé re és to vább adá sá ra,
– elem zõ gon do la ta ik ma gas szin tû szó be li és írás be li

meg fo gal ma zá sá ra,
– a kor társ zene el mé le té nek és gya kor la tá nak fi gye -

lem mel kí sé ré sé re,
– ze nei együt te se ket, mû ve lõ dé si in téz mé nye ket al ko tó 

mó don se gí te ni és irá nyí ta ni,
– ze nei is me re te i ket má sok kal meg osz ta ni,
– a ze nei köz élet, köz tu dat ala kí tá sá ban te vé ke nyen és

hasz no san részt ven ni,
– a szak mai után pót lás mi nõ sé gét pél dá juk kal és

együtt mû kö dé sük kel biz to sí ta ni,
– ze ne is me re tü ket és sze re te tü ket szó ban és írás ban ter -

jesz te ni,
– az el mé let gya kor lat tal tör té nõ tár sí tá sá ra hang szer já -

ték kal, lap ró lol va sás sal, a re per to ár is me ret bõ ví té sé vel.
c) A szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -

lyes adott sá gok és kész sé gek:
– ki fo gás ta lan ze nei hal lás és par ti tú ra ol va sá si kész ség;
– ku ta tói haj lam, szö veg ér tés, írás kész ség;
– sok ol da lú stí lus is me ret;
– a hal lá si, el mé le ti, ana li ti kai, hang sze res ta pasz ta la -

tok in teg rá lá sá val mû kö dõ ze ne ér tés;
– sa ját és má sok ze nei/tu do má nyos tel je sít mé nyé nek

pon tos és szak sze rû meg íté lé se;
– sa ját te vé keny sé gi te rü le té re és az or szág egész ze ne -

kul tú rá já ra vo nat ko zó mi nõ ség- és fe le lõs ség tu dat.

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: 10–12 kre dit

mû ve lõ dé si is me re tek (iro da lom, vers tan, mû vé szet tör -
té ne ti, sti lisz ti kai kur zu sok);

ze ne tör té net, nép ze ne (kor szak, szer zõ, mû, mû cso port,
mû faj el mé lyül tebb meg is me ré se); mû is me ret/hang ver -
seny lá to ga tás (ze ne mû is me ret, elõ adó mû vé sze ti is me re -
tek bõ ví té se élõ ze nén ke resz tül).

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
20–30 kre dit

ze ne szer zé si gya kor la tok: ze ne szer zés-tech ni kák meg -
is me ré se a gya kor la ton ke resz tül, a kö zép kor tól nap ja in -
kig; ana lí zis: kü lön fé le stí lu sú mû vek al ko tó ana lí zi se, el -
mé le ti és hal lá si gya kor la tok össze kap cso lá sá val; ka ma ra -
ze ne: a kü lön fé le stí lu sok jel leg ze tes ka ma ra ze nei for má -
ci ó i nak, mû fa ja i nak, mû for má i nak és stí lus nor má i nak
meg is me ré se; kó rus: a hang ver se nye ken és li tur gi á ban
hasz ná la tos kó rus re per to ár gya kor la ti meg is me ré se.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei: 35–55 kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
ze ne el mé let, ze ne el mé let-tör té net; szol fézs; vo ká lis el -

len pont; stí lus ta nul má nyok; mes ter kur zu sok; ze ne mû vek
bel sõ szer ke ze té nek, for mai fel épí té sé nek vizs gá la ta; a re -
to ri ka óko ri mû vé sze té nek ze né re való al kal ma zá sa és an -
nak kü lön bö zõ as pek tu sai, el sõ sor ban a ba rokk kor szak -
ban; ze ne mû vek ön ál ló elem zé se; zon go ra re per to ár bõ ví -
té se.

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

A fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter vé ben elõ ír tak sze rin ti
hang ver se nye zés és mes ter kur zu son való rész vé tel.

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez egy 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 vagy ok le vél szük sé ges, to -
váb bá a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter vé ben meg ha tá ro -
zott szak mai nyelv is me ret.

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
50 kre dit a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint a kö vet ke zõ is me -
ret kö rök ben: ze ne el mé let, ze ne tör té net, szol fézs és hang -
szer 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 20 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.

16. MUZIKOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: mu zi ko 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: MA)

– szak kép zett ség (szak irá nyok sze rint): ok le ve les mu -
zi ko ló gus

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MA in
Mu si co logy

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet, ze ne mû vé szet
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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 al ko tó mû vé szet és mu zi ko ló gia alap kép zé si
szak mu zi ko ló gia szak irá nya, va la mint a fel sõ ok ta tás ról
 szóló 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti egye te mi szin tû
ze ne tu do mány ta nár szak.

4.2. A be me net hez a 10. 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: az al ko tó mû vé szet és mu zi ko ló gia alap kép zé si
szak egyéb szak irá nyai, va la mint az elõ adó-mû vé szet
alap kép zé si szak va la mennyi szak irá nya, to váb bá a mû vé -
sze ti kép zé si te rü let, ze ne mû vé sze ti ág mes ter fo ko za tot
adó szak jai, 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 ze -
ne mû vé sze ti 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: 6–12 kre dit;

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 10–20 kre dit;

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 45–65 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: 25 kre dit;

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 15 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 50%.

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 mu zi -
ko ló gus ként a ma gyar és az egye te mes ze nei kul tú rát szol -
gál ni és ter jesz te ni tud ják, és a nem zet kö zi ze ne tu do má nyi 
élet ben is gyü möl csöz tet ni tud ják a ha zai fel sõ ok ta tás ban
nyert ta pasz ta la ta i kat. A vég zet tek 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 vég zet tek is me rik:
– a ze ne iro da lom és a mo dern ze ne tu do má nyi ku ta tás

ered mé nye it,
– a ze ne ka ri és ka ma ra já ték sa já tos kö ve tel mé nye it,
– a stí lu sok és a hoz zá juk tar to zó elõ adó mû vé sze ti is -

me ret anya got,
– a mé lyebb mû is me ret hez ve ze tõ mód sze re ket és ana -

li ti kus esz kö zö ket,

– a pro fesszi o ná lis mu zi ko ló gus szak mai tu dá sá hoz
tar to zó ze ne el mé le ti, ze ne el mé let-tör té ne ti, tör té ne ti, mû -
vé szet tör té ne ti, fi lo ló gi ai is me ret anya got.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– szó lis ta ként vagy ka ma ra együt tes tag ja ként szo lid

tech ni kai és ze nei mér cék alap ján, ele ven fan tá zi á val és
meg je le ní tõ erõ vel szé les körû re per to árt tol má csol va él -
ményt adni és a nagy mes te rek mû ve it meg sze ret tet ni,

– a mû ve ket ön ál ló an ér té kel ni, azok sti lá ris, kom po zí -
ció-tech ni kai, esz té ti kai kon tex tu sá ban,

– 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 irá nyí ta ni,

– 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,

– a ze nei köz élet, köz tu dat ala kí tá sá ban te vé ke nyen és
hasz no san részt ven ni,

– a szak mai után pót lás mi nõ sé gét pél dá juk kal és
együtt mû kö dé sük kel (ta ná ri kép zett ség bir to ká ban pe da -
gó gi ai te vé keny ség gel is) biz to sí ta ni,

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

– tech ni ka i lag ke vés bé igé nyes mû vek hang sze res (el -
sõ sor ban zon go rán való) meg szó lal ta tá sá ra, tu do má nyos
és is me ret ter jesz tõ elõ adá sok hang sze res il luszt rá 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:

– alap fo kú jár tas ság ka ma ra ze nei együt te sek ben való
rész vé tel hez,

– a hang szer já ték ban meg nyil vá nu ló har mó nia- és for -
ma ér zék,

– a hal lá si, el mé le ti, ana li ti kai, hang sze res ta pasz ta la -
tok in teg rá lá sá val mû kö dõ ze ne ér tés,

– sa ját és má sok mû vé szi tel je sít mé nyé nek pon tos és
szak sze rû meg íté lé sé nek kész sé ge,

– mun ká já ban és az or szág egész ze ne kul tú rá já ra vo -
nat ko zó mi nõ ség- és fe le lõs ség tu dat.

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: 6–12 kre dit

mû ve lõ dé si is me re tek (iro da lom, vers tan, mû vé szet tör -
té ne ti, sti lisz ti kai kur zu sok); mû is me ret/hang ver seny lá to -
ga tás (ze ne mû is me ret, elõ adó-mû vé sze ti is me re tek bõ ví -
té se élõ ze nén ke resz tül).

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
10–20 kre dit

ze ne szer zé si gya kor la tok: ze ne szer zés-tech ni kák meg -
is me ré se a gya kor la ton ke resz tül, a kö zép kor tól nap ja in -
kig; ana lí zis: kü lön fé le stí lu sú mû vek al ko tó ana lí zi se, el -
mé le ti és hal lá si gya kor la tok össze kap cso lá sá val; ka ma ra -
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ze ne: a kü lön fé le stí lu sok jel leg ze tes ka ma ra ze nei for má -
ci ó i nak, mû fa ja i nak, mû for má i nak és stí lus nor má i nak
meg is me ré se; kó rus: a hang ver se nye ken és li tur gi á ban
hasz ná la tos kó rus re per to ár gya kor la ti meg is me ré se.

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: 45–65 kre dit
a 20. szá zad leg je len tõ sebb ma gyar mes te rei élet mû vé -

nek ala pos meg is me ré se, kéz ira tok, ere de ti do ku men tu -
mok ta nul má nyo zá sá val; Ma gyar or szá gon (vagy a tör té -
nel mi Ma gyar or szág te rü le tén) élt, nem fel tét le nül ma gyar
szár ma zá sú al ko tók mû ve i vel való meg is mer ke dés, do ku -
men tu mok fel dol go zá sá val; a kö zép ko ri zene (min de nek -
elõtt a gre go ri án) rész le tes fel dol go zá sa, kó de xek anya gá -
nak rész le tes meg is me ré se, a gre go ri án no tá ció szá mos
vál to za tá nak ta nul má nyo zá sa; a ré gi-ze ne elõ adá sá nak ak -
tu á lis kér dé sei; ze ne szer zõk élet mû vé nek meg is me ré se.

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez egy 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 vagy ok le vél szük sé ges, to -
váb bá a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter vé ben meg ha tá ro -
zott szak mai nyelv is me ret.

10. 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
50 kre dit a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint ze ne el mé le ti, szol -
fézs, ze ne tör té ne ti és ze ne mû vé sze ti is me ret kö rök ben.

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 20 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.

17. ZENESZERZÕ MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: ze ne szer zõ

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 (szak irá nyok sze rint): ok le ve les ze -
ne szer zõ

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MA in
Com po si ti on

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet, ze ne mû vé szet

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 al ko tó mû vé szet és mu zi ko ló gia alap kép zé si
szak ze ne szer zés szak irá nya, va la mint a fel sõ ok ta tás ról
 szóló 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti egye te mi szin tû
ze ne szer zés, ta nár 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: az al ko tó mû vé szet és mu zi ko ló gia alap kép zé si szak
egyéb szak irá nyai, va la mint az elõ adó-mû vé szet alap kép zé -
si szak va la mennyi szak irá nya; to váb bá a mû vé sze ti kép zé si
te rü let, ze ne mû vé sze ti ág mes ter fo ko za tot adó szak jai, 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 ze ne mû vé sze ti 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: 10–12 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: mi ni má li san 35–55 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: 25 kre dit;

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 15 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 50%.

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 ki mû -
velt ze ne szer zõi ké pes sé ge i ket és el mé le ti fel ké szült sé gü -
ket egyé ni jel le gû, ere de ti al ko tá sok ban tud ják al kal maz ni. 
Ze ne szer zõi tel je sít mé nyük kel a nem zet kö zi ze nei élet ben
is gyü möl csöz tet ni tud ják a ha zai ze nei fel sõ ok ta tás ban
nyert ta pasz ta la ta i kat. Ké pe sek a ze nei al ko tó mû vé szet ér -
té ke it a szak mán be lül és azon kí vül kép vi sel ni, fej lesz te -
ni, tu da to sí ta ni, s ha kell, meg vé de ni. A ze nei élet in téz mé -
nye i ben hasz nos szol gá ló és kez de mé nye zõ sze re pet tud -
nak be töl te ni. Pe da gó gi ai el hi va tott ság bir to ká ban – a ta -
ná ri szak el vég zé sé vel ki egé szít ve – ké pe sek a jö ven dõ
 fiatal mû vé sze i nek kö zép- és fel sõ fo kú kép zé sé ben al ko tó
mó don részt ven ni. A vég zet tek al kal ma sak a szak te rü le -
ten fo lyó tu do má nyos mun ká ba való be kap cso ló dás ra, va -
la mint dok to ri kép zés ben tör té nõ rész vé tel re.
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a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– a ze ne mû vé sze ti al ko tá sok ma gas szin tû sti lá ris,

kom po zí ció-tech ni kai, for mai és esz té ti kai kri té ri u ma it,
– a vo ká lis, ze ne ka ri, ka ma ra ze nei és elekt ro ni kus zene 

elõ adói kö ve tel mé nye it,
– a stí lu sok és a hoz zá juk tar to zó for mák, ze ne szer zõi

tech ni kák kre a tív rep ro du ká lá si, il let ve al kal ma zá si mó do -
za ta it,

– a mé lyebb mû is me ret hez ve ze tõ mód sze re ket és ana -
li ti kus esz kö zö ket,

– a pro fesszi o ná lis ze nész szak mai tu dá sá hoz tar to zó
ál ta lá nos ze nei (el mé le ti, tör té ne ti) is me ret anya got.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– ön ál ló ze ne szer zõi al ko tó mun ka vég zé sé re,
– ze ne ka rok, ka ma ra együt te sek, szó lis ták be ta ní tó

mun ká já ban – kü lö nö sen kor társ ze nei al ko tá sok ese té -
ben – a stí lus és a ze ne szer zõ gon dol ko dás mód já nak meg -
fe le lõ inst ruk ci ót adva részt ven ni,

– ta ná ri kép zett ség bir to ká ban a ka ma ra ze nei kul tú ra
át vé te lét, ha gyo mány sze rû õr zé sét, fej lesz té sét és to vább -
adá sát pe da gó gi ai te vé keny sé gük kel elõ se gí te ni és biz to -
sí ta ni,

– a ze ne mû ve ket, kü lö nö sen a kor társ ze nét szó ban és
írás ban ele mez ni,

– a mû ve ket ön ál ló an ér té kel ni, azok sti lá ris, kom po zí -
ció-tech ni kai, esz té ti kai kon tex tu sá ban,

– 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 irá nyí ta ni,

– ze nei is me re te i ket má sok kal meg osz ta ni,
– a ze nei köz élet, köz tu dat ala kí tá sá ban te vé ke nyen,

hasz no san részt ven ni,
– a szak mai után pót lás mi nõ sé gét pél dá juk kal és

együtt mû kö dés sel (ta ná ri kép zett ség bir to ká ban
pedagó giai te vé keny ség gel is) biz to sí ta ni,

– ze ne is me re tü ket és -sze re te tü ket szó ban és írás ban
(adott eset ben az elõ adás ban való köz re mû kö dés sel is) ter -
jesz te ni,

– pro fesszi o ná lis jel le gû mû vek lét re ho zá 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 ze ne mû vek, kü lö nös te kin tet tel a sa ját kom po zí ci ók 

elõ adá sá ban való elõ adói, il let ve be ta ní tói/inst ru á lá si ké -
pes ség,

– a hal lá si, el mé le ti, ana li ti kai ta pasz ta la tok in teg rá lá -
sá val mû kö dõ ze ne ér tés,

– sa ját és má sok mû vé szi tel je sít mé nyé nek pon tos és
szak sze rû meg íté lé sé nek kész sé ge,

– mun ká já ban és az or szág ze ne kul tú rá já ra vo nat ko zó
mi nõ ség- és fe le lõs ség tu dat.

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: 10–12 kre dit

mû ve lõ dé si is me re tek (iro da lom, vers tan, mû vé szet tör -
té ne ti, sti lisz ti kai kur zu sok);

ze ne tör té net, nép ze ne (sze mesz ter-kur zu sok egy kor -
szak, szer zõ, mû, mû cso port, mû faj el mé lyül tebb meg is -
me ré sé re); mû is me ret/hang ver seny lá to ga tás (zenemû -
ismeret, elõ adó mû vé sze ti is me re tek bõ ví té se élõ ze nén ke -
resz tül).

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
20–30 kre dit

zon go ra: re per to ár bõ ví tés, va la mint a pá lyá hoz szük sé -
ges hang sze res kész ség ma ga sabb fokú fej lesz té se cél já -
ból; par ti tú ra ol va sás: bo nyo lul tabb – ro man ti kus, XX. szá -
za di és kor társ-ze nei – vo ká lis és hang sze res par ti tú rák át -
lá tá sa, gya kor la ti meg is me ré se és zon go rán való ját szá sa;
tár sas ze nei gya kor lat: ak tív ze nei gya kor lat va la mi lyen
hang sze res és/vagy éne kes for má ci ó ban.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei: 35–55 kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
ze ne szer zõi al ko tó te vé keny ség; alap is me re tek ki bõ ví -

té sé re szol gá ló spe ci á lis stí lus gya kor la tok, el len pont ta ni
és hang sze re lé si fel ada tok, mû faj is me ret; for ma tan és ana -
lí zis; mû vek vizs gá la tá hoz kap cso ló dó ana li ti kus tech ni -
kák; mes ter kur zu sok: mû vé szek, mes te rek ta pasz ta la ta i -
nak meg is me ré se, át vé te le; hang ver se nye zés sel kap cso la -
tos elõ adói és szer ve zé si ta pasz ta la tok meg szer zé se.

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

A fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter vé ben elõ ír tak sze rin ti
hang ver se nye zés és mes ter kur zu son való rész vé tel.

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez egy 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 vagy ok le vél szük sé ges, to -
váb bá a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter vé ben meg ha tá ro -
zott szak mai nyelv is me ret.

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
50 kre dit a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint ze ne el mé let, ze ne -
tör té net és hang szer is me ret kö rök ben.

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 20 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.
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18. KÓRUSKARNAGY MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: kó rus kar nagy

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 kó rus kar nagy mû vész
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se (szak irá -

nyok sze rint): MA in Cho ral Con duc ting

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet, ze ne mû vé szet

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 elõ adó-mû vé szet alap kép zé si szak ze ne kar- és
kó rus ve ze tõ szak irá nya, va la mint a fel sõ ok ta tás ról  szóló
1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti egye te mi szin tû kar mes -
ter kép zõ, il let ve ének-ze ne ta nár, kar ve ze tés szak, va la -
mint a fõ is ko lai szin tû ze ne el mé let-szol fézs ta nár, kar ve ze -
tés, illetve fú vós ze ne ka ri kar nagy 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 szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé si sza kok:
az elõ adó-mû vé szet alap kép zé si szak egyéb szak irá nyai,
va la mint az al ko tó mû vé szet és mu zi ko ló gia alap kép zé si
szak va la mennyi szak irá nya; to váb bá a mû vé sze ti kép zé si
te rü let, ze ne mû vé sze ti ág mes ter fo ko za tot adó szak jai, 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 ze ne mû vé sze ti 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: 7–12 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: 40–55 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: 25 kre dit;

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 15 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 50%.

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 kó rus kar nagy mû vé szek kép zé se,
akik szol gál ják és ter jesz tik a ma gyar és az egye te mes
ének ka ri kul tú ra ér té ke it. Tá jé ko zot tak az ének ka ri mû vé -
szet re per to ár já ban, en nek gya kor la ti al kal ma zá sá ban. Ké -
pe sek az ének ka ri mû vé szet kü lön bö zõ ága za ta i nak is me -
re té ben új együt te sek lét re ho zá sá ra és kü lön bö zõ tí pu sú
ének ka rok irá nyí tá sá ra. Ki mû velt el mé le ti, vo ká lis és rész -
ben hang sze res ké pes sé ge i ket egyé ni mó don al kal maz zák
az ének ka ri mû vé szet 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 be kap cso -
ló dás ra, va la mint dok to ri kép zés ben tör té nõ rész vé tel re.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– a pro fesszi o ná lis ze nész szak mai tu dá sá hoz kap cso -

ló dó ál ta lá nos ze ne el mé le ti és ze ne tör té ne ti is me ret anya -
got,

– az ének ka ri ve zény lés ma nu á lis tech ni ká ját,
– az em be ri han got,
– a hang al ko tás, hang kép zés és kar ban tar tás el mé le ti és 

gya kor la ti kér dé se it,
– az ének ka ri mû vé szet tör té ne tét,
– meg fe le lõ szin tû ze nei és tech ni kai igé nyû ének ka ri

re per to árt,
– a stí lu so kat és a hoz zá juk tar to zó elõ adó mû vé sze ti is -

me ret anya got az ének ka ri mû vé szet kü lön bö zõ ága za ta i -
ban,

– a mé lyebb mû is me ret hez ve ze tõ mód sze re ket és ana -
li ti kus esz kö zö ket.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– 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 irá nyí ta ni,

– 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 pro duk ci ók lét re ho zá -
sá ban,

– a ze nei köz élet, köz tu dat ala kí tá sá ban te vé ke nyen,
hasz no san részt ven ni,

– a szak mai után pót lás mi nõ sé gét pél dá juk kal és
együtt mû kö dés kel (ta ná ri kép zett ség bir to ká ban pe da gó -
gi ai te vé keny ség gel is) biz to sí ta ni,

– a ze ne is me re tü ket és -sze re te tü ket hang sze ren (kó -
rus kar na gyi, ta ná ri te vé keny sé gü kön ke resz tül), szó ban és
írás ban ter jesz te ni,

– a ha zai ének ka ri kul tú ra ápo lá sá ban ak tív, kez de mé -
nye zõ sze re pet vál lal ni,

– az ének ka ri mû vé szet leg ne me sebb ér té ke i nek õr zé -
sé ben, fej lesz té sé ben és to vább adá sá ban pél da mu ta tó
mun kát vé gez ni,

– ma gas ze nei és tech ni kai mér cék alap ján egyé ni fan -
tá zi á val és meg je le ní tõ erõ vel szé les körû re per to árt tol -
má csol va ma ra dan dó él ményt nyúj ta ni,

– a kó rus iro da lom szé les körû is me re te alap ján az
egyes mû ve ket ön ál ló an ér té kel ni, azok sti lá ris, kom po zí -
ció-tech ni kai, esz té ti kai össze füg gé se i ben,
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– hosszú tá von és fo lya ma to san is ered ménnyel irá nyí -
ta ni egy ének kar mû vé szi mun ká ját,

– ön ál ló kre a tív ku ta tó mun ka in dí tá sá ra és fo lya ma tos
vég zé sé re a kó rus iro da lom és re per to ár te rü le tén, kü lö nös
te kin tet tel a min den ko ri új irány za tok meg is me ré sé re és
meg is mer te té sé re,

– kó rus kar na gyi és kö zös ség ve ze tõi mun ka fo lya ma tos 
és kri ti kus ér té ke lé sé re,

– az új iro da lom meg is me ré sé re erõ fe szí té se ket ten ni,
– a ma gyar kor társ kó rus mû vé szet szü le tõ ér té ke i nek

fel mu ta tá sá ban ak tív sze re pet vál lal ni;
– a ze nei élet kü lön bö zõ in téz mé nye i ben kez de mé nye -

zõ sze rep be töl té sé re, a ze nei ér té kek szak mán be lü li és kí -
vü li kép vi se le té re, fej lesz té sé re, tu da to sí tá sá ra és meg vé -
dé 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:

– az ének ka ri ve zény lés tech ni ká já nak mes ter fo kú
kész sé ge,

– az ének ka ri mû fa jok, stí lu sok mély re ha tó ana li ti kus
is me re te,

– a ve zény lés ál tal tör té nõ in terp re tá ci ó ban meg nyil vá -
nu ló el mé le ti fel ké szült ség, mû vé szi ér zé keny ség,

– ki mû velt hal lás,
– ma gas szint re fej lesz tett egyé ni ének kul tú ra,
– éne kes ka ma ra ze né ben való jár tas ság,
– a zon go ra já ték te rén ko moly hang szer tech ni kai kész -

ség,
– az el mé le ti, hal lá si, ana li ti kus és hang sze res/vo ká lis

ta pasz ta la tok in teg rá lá sá val meg mu tat ko zó mély re ha tó
ze ne ér tés,

– sa ját és má sok mû vé szi tel je sít mé nyé nek pon tos és
szak sze rû meg íté lé sé nek kész sé ge,

– ze nei együt te sek idõ ha té kony be ta ní tá sa,
– mun ká já ban és az or szág ze ne kul tú rá já ra vo nat ko zó

mi nõ ség- és fe le lõs ség tu dat.

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: 7–12 kre dit

mû ve lõ dé si is me re tek (iro da lom, vers tan, mû vé szet tör -
té ne ti, sti lisz ti kai kur zu sok); ze ne tör té net, nép ze ne (sze -
mesz ter-kur zu sok egy kor szak, szer zõ, mû, mû cso port,
mû faj el mé lyül tebb meg is me ré sé re); mû is me ret/hang ver -
seny lá to ga tás (ze ne mû is me ret, elõ adó-mû vé sze ti is me re -
tek bõ ví té se élõ ze nén ke resz tül).

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
20–30 kre dit

szol fézs: az alap kép zés ben meg szer zett ze nei írás- és ol -
va sás kész ség to vább fej lesz té se, va la mint a hal lás és a me -
mó ria fej lesz té se, a ze ne iro da lom fõbb vo ká lis mû fa ja i nak
meg is me ré se a kö zép kor tól a 20. szá za dig, kü lön fé le ze nei 
rész le tek le jegy zé se, ének lé se, me mo ri zá lá sa; zon go ra: az

alap kép zés zon go ra-ta nul má nya i nak foly ta tá sa, to váb bi
re per to ár bõ ví tés, va la mint a pá lyá hoz szük sé ges hang sze -
res kész ség ma ga sabb fokú fej lesz té se cél já ból; kó rus:
hang ver se nye ken hasz ná la tos kó rus re per to ár meg ta nu lá sa 
nagy kó rus ban és ka ma ra együt te sek ben, együtt mû kö dés
con ti nu ó val, hang sze res együt tes sel; elõ adói gya kor lat
hang ver se nyen és li tur gi á ban, ve zény lé si gya kor la tok.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei: 40–55 kre dit

Dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
Ve zény lés tech ni ka: a ve zény lés tech ni kai is me re te i nek

bõ ví té se. A tem pó-, a ka rak ter-, a di na mi ka- és a for má -
lás-irá nyí tás esz köz rend sze ré nek mû vé szi szin tû el sa já tí -
tá sa. A kü lön bö zõ ze ne tör té ne ti ko rok hoz kap cso ló dó mû -
fa ji és sti lisz ti kai is me re tek al kal ma zá sa a ve zény lés so rán. 
Fel ké szü lés a hi va tá sos kó ru sok és pro fesszi o ná lis szín vo -
na lú ama tõr kó ru sok, ének együt te sek ve ze té sé re.

Ének ka ri ve zény lés: a ve zény lés gya kor la ton szer zett is -
me re tek ma gas szin tû al kal ma zá sa és gya ra pí tá sa a kó rus
be ta ní tá sá nak mód szer ta ni, va la mint az elõ adás gya kor la ti
is me re te i vel. A mû vek szö ve gé nek ér tel me zé se, a dek la -
má ció mû vé szi szin tû ki dol go zá sa. A kó rus hang zás ala kí -
tá sa a hang kép zé si és in to ná ció-fej lesz té si is me re tek fel -
hasz ná lá sá val. A pró ba fo lya mat ha té kony ter ve zé se és
vég re haj tá sa, az el sa já tí tott pró ba tech ni kai is me re tek és
mo ti vá ci ós esz kö zök ma gas szin tû al kal ma zá sa, a mû vé szi 
ki fe je zõ erõ fej lesz té se. A ze ne szer zõi szán dék és a mû vé -
szi szin tû dik ció meg je le ní té se.

Ze ne ka ri ve zény lés (ora tó ri um): ki sebb-na gyobb hang -
sze res együt tes, ze ne kar irá nyí tá sa. Mi sék, pas si ók, kan tá -
ták és más, je len tõs vo ká lis mû fa jok ap pa rá tu sá nak be ha tó
is me re te, an nak mû kö dé se, irá nyí tá sa.

Ma gá né nek: a ki mû velt ének hang, a he lyes tech ni ka fo -
lya ma tos fej lesz té se. Az egyé ni- és a kü lön bö zõ kó rus tí pu -
sok ra vo nat ko zó kó rus hang kép zé si is me re tek bõ ví té se. A
kü lön bö zõ ze ne tör té ne ti ko rok hoz kap cso ló dó ének lé si
mó dok és sti lá ris is me re tek to váb bi bõ ví té se. A tárgy ke re -
té ben fel dol go zás ra ke rü lõ dal iro da lom és egyéb mû ze nei
sze mel vé nyek ma gas szin tû elõ adá sát cél zó kész sé gek fej -
lesz té se a hall ga tó egyé ni adott sá ga i hoz al kal maz kod va.

Re per to ár is me ret: kar iro dal mi is me re tek gya ra pí tá sa,
szé les körû el sa já tí tá sa. A ren del ke zés re álló kar iro da lom
szisz te ma ti kus fel dol go zá sa, a hoz zá tar to zó szak iro da lom 
is me re te. Rit kán meg szó lal ta tott al ko tá sok meg is me ré se.
Össze ha son lí tó stí lus elem zés. Mû elem zés par ti tú ra és
hang zó anyag fel hasz ná lá sá val. A XX. szá za di irány za tok
és spe ci á lis tech ni kák. Kor társ ze nei al ko tá sok, új sze rû tö -
rek vé sek a ze ne ka ri-, illetve a kó rus hang zás ban.

Az ének ka ri ve zény lés mód szer ta na: a kó rus ve ze tés és
-ve zény lés mód szer ta ni alap kér dé se i nek meg is me ré se. A
kó rus szer ke ze te, szó la mai, azok el he lye zé sé nek le he tõ sé -
gei. A kó rus hang zás fej lesz té se, a hang kép zés tech ni kái.
Pró ba tech ni kai is me re tek bõ ví té se, a mód szer ta ni kul tú ra
fej lesz té se. Kó rus pe da gó gi ai el vek al kal ma zá sa a fel ké -
szü lés és az elõ adás so rán. A mû sor szer kesz tés alap el vei.
A hang fel vé tel-ké szí tés sel kap cso la tos kér dé sek (ter ve zés, 
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tech ni kai fel té te lek, a kó rus fel ké szí té se). Szer zõi jogi kér -
dé sek, szer ve zé si, fenn tar tá si és fi nan ci á lis kér dé sek.

Ka ma ra é nek: a vo ká lis ka ma ra iro da lom mû vé szi szin tû
meg szó lal ta tá sa. A ka ma ra ének lés hez szük sé ges spe ci á lis
is me re tek (akusz ti ka, szó lam ará nyok, eset le ges transz po -
zí ció, szó la mok el he lyez ke dé se, hang kép zé si sa já tos sá -
gok, fra ze á lá si sa já tos sá gok stb.) el sa já tí tá sa és ma gas
szin tû al kal ma zá sa.

Mes ter kur zus: mû vé szek, mes te rek ta pasz ta la ta i nak
meg is me ré se, át vé te le.

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

A fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter vé ben elõ ír tak sze rin ti
hang ver se nye zés és mes ter kur zu son való rész vé tel.

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez egy 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 vagy ok le vél szük sé ges, to -
váb bá a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter vé ben meg ha tá ro -
zott szak mai nyelv is me ret.

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
50 kre dit a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint ze ne el mé let, ze ne -
tör té net és szol fézs is me ret kö rök ben.

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 20 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.

19. KARMESTER MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: kar mes ter

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 (szak irá nyok sze rint):
= ok le ve les ze ne ka ri kar mes ter-mû vész
= ok le ve les fú vós ze ne ka ri kar nagy-mû vész

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se (szak irá -
nyok sze rint):

= MA in Or chest ral Con duc ting
= MA in Wind Or chest ra Con duc ting

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet, ze ne mû vé szet

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 elõ adó mû vé szet alap kép zé si szak ze ne kar- és kó -
rus ve ze tõ szak irá nya, va la mint a fel sõ ok ta tás ról  szóló
1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti egye te mi szin tû kar mes -
ter kép zõ, il let ve ének-ze ne ta nár, kar ve ze tés szak, va la -
mint a fõ is ko lai szin tû ze ne el mé let-szol fézs ta nár, kar ve ze -
tés, il let ve fú vós ze ne ka ri kar nagy 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 szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé si sza kok:
az elõ adó-mû vé szet alap kép zé si szak egyéb szak irá nyai,
va la mint az al ko tó mû vé szet és mu zi ko ló gia alap kép zé si
szak va la mennyi szak irá nya, to váb bá a mû vé sze ti kép zé si
te rü let, ze ne mû vé sze ti ág mes ter fo ko za tot adó szak jai, 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 ze ne mû vé sze ti 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: 10–12 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: mi ni má li san 35–55 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: 25 kre dit;

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 15 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 50%.

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 kar mes ter-mû vé szek kép zé se, akik 
meg fe le lõ ze nei kép zés bir to ká ban ké pe sek a ma gyar és
egye te mes ze nei kul tú ra – ezen be lül el sõ sor ban a ze ne ka ri 
kul tú ra – szol gá la tá ra és ter jesz té sé re. Tá jé ko zot tak a ze -
ne ka ri mû vé szet re per to ár já ban, en nek gya kor la ti al kal -
ma zá si mó do za ta i ban. A ze ne ka ri mû vé szet kü lön bö zõ
ága za ta i nak is me re té ben ké pe sek új együt te sek lét re ho zá -
sá ra és kü lön bö zõ tí pu sú ze ne ka rok irá nyí tá sá ra. Ki mû velt 
el mé le ti és rész ben hang sze res ké pes sé ge i ket egyé ni jel -
leg gel al kal maz zák a ze ne ka ri mû vé szet te rü le tén, a ze nei
élet kü lön bö zõ in téz mé nye i ben kez de mé nye zõ sze re pet
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töl te nek be. A vég zet tek al kal ma sak a szak te rü le ten fo lyó
tu do má nyos mun ká ba  való be kap cso ló dás ra, va la mint
dok to ri kép zés ben tör té nõ rész vé tel re.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– a pro fesszi o ná lis ze nész szak mai tu dá sá hoz tar to zó

ál ta lá nos ze ne el mé le ti és ze ne tör té ne ti is me ret anya got,
– a ze ne ka ri ve zény lés ma gas szin tû ma nu á lis tech ni -

ká ját,
– a ze ne ka ri hang sze re ket,
– az em be ri han got, a hang al ko tás, hang kép zés el mé le ti 

és gya kor la ti kér dé se it,
– a ze ne ka ri mû vé szet tör té ne tét,
– meg fe le lõ szin ten a ma ga sabb ze nei és tech ni kai igé -

nyû ze ne ka ri re per to árt,
– a stí lu so kat és a hoz zá juk tar to zó elõ adó mû vé sze ti is -

me re te ket a ze ne ka ri mû vé szet kü lön bö zõ ága za ta i ban,
– a mé lyebb mû is me ret hez ve ze tõ mód sze re ket, ana li -

ti kus esz kö zö ket,
– a ze ne ka ri mû fa jo kat és stí lu so kat.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a ze ne ka ri, ora tó ri kus és ka ma ra mû vek, ope rák par ti -

tu rá it tisz tán, for mál tan a stí lus és a ze ne szer zõ gon dol ko -
dás mód já nak meg fele lõen be ta ní ta ni, meg szó lal tat ni,

– a ze ne ka ri és ka ma ra ze nei kul tú ra át vé te lé re, õr zé sé -
re, fej lesz té sé re, to vább adá sá ra,

– kar mes ter ként ma gas fo kú tech ni kai és ze nei mér cék
alap ján ele ven fan tá zi á val és meg je le ní tõ erõ vel szé les
körû re per to árt tol má csol va ér vényt adni és a nagy mes te -
rek mû ve it meg sze ret tet ni,

– a mû ve ket ön ál ló an ér té kel ni, azok sti lá ris kom po zí -
ció-tech ni kai, esz té ti kai kon tex tu sá ban,

– ze ne ka ro kat, kü lön bö zõ 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 irá nyí ta ni,

– 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 pro duk ci ók lét re ho zá -
sá ban,

– a ze nei köz élet, köz tu dat ala kí tá sá ban te vé ke nyen,
hasz no san részt ven ni,

– a ze ne is me re tü ket és -sze re te tü ket a ve zény lés ál tal
szó ban és írás ban ter jesz te ni,

– az új iro da lom meg is me ré sé re erõ fe szí té se ket ten ni,
– a ma gyar kor társ ze ne ka ri mû vé szet szü le tõ ér té ke i -

nek fel mu ta tá sá ban ak tív sze re pet vál lal ni,
– a ze nei ér té kek szak mán be lü li és kí vü li kép vi se le té -

re, fej lesz té sé re, tu da to sí tá sá ra és meg vé dé 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:
– be gya kor lott ze ne kar irá nyí tá sá nak kész sé ge,
– a ze ne ka ri ve zény lés tech ni ká já nak mes ter fo kú kész -

sé ge,
– mû vé szi ér zé keny ség,
– ki mû velt hal lás,
– a zon go ra já ték te rén ko moly hang szer tech ni kai kész -

ség,

– az el mé le ti, hal lá si, ana li ti kus és hang sze res/vo ká lis
ta pasz ta la tok in teg rá lá sá val meg mu tat ko zó mély re ha tó
ze ne ér tés,

– sa ját és má sok mû vé szi tel je sít mé nyé nek pon tos és
szak sze rû meg íté lé sé re ki fej lesz tett kész ség,

– ze nei együt te sek be ta ní tá sá nak idõ ta ka ré kos ha té -
kony sá gá ra ki fej lesz tett kész ség,

– mun ká já ban és az or szág ze ne kul tú rá já ra vo nat ko zó
mi nõ ség- és fe le lõs ség tu dat.

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: 10–12 kre dit

mû ve lõ dé si is me re tek (iro da lom, vers tan, mû vé szet tör -
té ne ti, sti lisz ti kai kur zu sok); ze ne tör té net, nép ze ne (sze -
mesz ter-kur zu sok egy kor szak, szer zõ, mû, mû cso port,
mû faj el mé lyül tebb meg is me ré sé re); mû is me ret/hang ver -
seny lá to ga tás (ze ne mû is me ret, elõ adó mû vé sze ti is me re -
tek bõ ví té se élõ ze nén ke resz tül).

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
20–30 kre dit

zon go ra: re per to ár-bõ ví tés, va la mint a pá lyá hoz szük sé -
ges hang sze res kész ség ma ga sabb fokú fej lesz té se cél já -
ból; par ti tú ra ol va sás: bo nyo lul tabb – ro man ti kus, XX. szá -
za di és kor társ-ze nei – vo ká lis és hang sze res par ti tú rák át -
lá tá sa, gya kor la ti meg is me ré se és zon go rán  való ját szá sa;
tár sas ze nei gya kor lat: ak tív ze nei gya kor lat va la mi lyen
hang sze res és/vagy éne kes for má ci ó ban.

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 tei: 35–55 kre dit

Ve zény lés tech ni ka (fõ tárgy): a ve zény lés tech ni kai is -
me re te i nek bõ ví té se. A tem pó-, a ka rak ter-, di na mi ka- és a
for má lás-irá nyí tás esz köz rend sze ré nek mû vé szi szin tû el -
sa já tí tá sa. A kü lön bö zõ ze ne tör té ne ti ko rok hoz kap cso ló -
dó mû fa ji és sti lisz ti kai is me re tek al kal ma zá sa a ve zény lés 
so rán. Fel ké szü lés a hi va tá sos ze ne ka rok ve ze té sé re.

Ze ne ka ri ve zény lés: a ve zény lés tech ni ka órá in ki ala -
kult/ki ala kí tott kész sé gek gya kor la ti al kal ma zá sa ze ne kar -
ral tör té nõ mun ka so rán: ze nei inst ruk ci ók adá sa, a ze ne -
kar ral  való spe ci á lis kom mu ni ká ció kü lön fé le mód jai.

En semb le-ve zény lés: az új tár sas-ze nei for má ci ók utób -
bi év ti ze dek ben ki ala kult spe ci á lis for má ci ó ja az ún.
 Ensemble-játék.

Ének ka ri ve zény lés (ora tó ri um): a kar mes ter mû vész je -
löl tek gya kor la ta az ének kar, va la mint az ének kar és ze ne -
kar együt tes ve zény lé sé ben és irá nyí tá sá ban. Ora tó ri u -
mok, mi sék, pas si ók, kan tá ták és más, je len tõs vo ká lis mû -
fa jok meg szó lal ta tá sá nak gya kor la ta.

Kor re pe tí ció: az éne ke sek kel, hang sze res szó lis ták kal
tör té nõ pró bá lás.
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For ma tan és ana lí zis: az alap kép zés ben szer zett is me re -
tek bõ ví té se a na gyobb lé leg ze tû és össze tet tebb mû fa jok,
for mák elem zé se ál tal.

Hang sze re lés: az alap kép zés ben meg szer zett is me re tek
el mé lyí té se gya kor la ti hang sze re lé si fel ada tok ál tal.

Ma gá né nek: a ki mû velt ének hang, a he lyes tech ni ka fo -
lya ma tos fej lesz té se. Az egyé ni- és a kü lön bö zõ kó rus tí pu -
sok ra vo nat ko zó kó rus hang kép zé si is me re tek bõ ví té se. A
kü lön bö zõ ze ne tör té ne ti ko rok hoz kap cso ló dó ének lé si
mó dok és sti lá ris is me re tek to váb bi bõ ví té se.

Mes ter kur zus: elõ adó mû vé sze ti/ze ne el mé le ti te ma ti ká -
jú kur zu sok ha zai vagy kül föl di szak em ber irá nyí tá sá val.

Hang ver se nye zés: a hang ver se nye zés sel kap cso la tos
elõ adói és szer ve zé si ta pasz ta la tok meg szer zé se.

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

A fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter vé ben elõ ír tak sze rin ti
hang ver se nye zés és mes ter kur zu son  való rész vé tel.

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez egy 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 vagy ok le vél szük sé ges, to -
váb bá a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter vé ben meg ha tá ro -
zott szak mai nyelv is me ret.

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
50 kre dit a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint ze ne el mé let, ze ne -
tör té net és szol fézs is me ret kö rök ben.

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 20 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.

20. KOREOGRÁFUS MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: ko re og rá fus

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 ko re og rá fus (zá ró jel ben
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: Cho re -
og rap her (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 a ter Dan ce)

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet, tánc mû vé szet

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: ko re og rá fus alap kép zé si szak.

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 szak: tánc mû -
vész, tán cos és pró ba ve ze tõ alap kép zé si sza kok, 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 kor társ tánc mû vész, kor társ tánc ko re og rá -
fus, kor társ tánc pe da gó gus, ba lett mû vész, nép tánc mû -
vész, szín há zi tánc mû vész, ko re og rá fus, tánc pe da gó gus
alap kép zé si sza kok.

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: 8–12 kre dit;

6.2. A szak mai törzs anya gá hoz ren del he tõ kre di tek
szá ma: 20–60 kre dit;

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 30–70 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: 10 kre dit;

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 10 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 50%.

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 cél olyan ko re og rá fu sok kép zé se, akik mû vé szi adott -
sá ga ik ki bon ta koz ta tá sá val ké pe sek a tánc mû vé sze tet ak tí -
van mû vel ni, azt sze mé lyes rész vé te lük kel gaz da gí ta ni.
Mû vé szi és ér tel mi sé gi fel ké szült sé gük nél fog va ké pe sek
ak tív sze re pet be töl te ni az or szág tánc mû vé sze ti kul tú rá já -
ban, és a ma gyar tánc mû vé szet ér té ke it nem zet kö zi fó ru -
mo kon is rep re zen tál ni. Meg fe le lõ tech ni kai és el mé le ti
kép zett ség gel ren del kez ve vesz nek részt az in téz mé nyek -
hez kö tõ dõ, il let ve a füg get len mû vé sze ti élet ben. Fel ké -
szült sé gük alap ján 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 vég zet tek is me rik:
– a ma gyar, az eu ró pai és a nem zet kö zi tánc mû vé sze ti

élet ha gyo má nya it és a kor társ tö rek vé se ket,
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– pro fesszi o ná lis ko re og rá fus szak mai tu dá sá hoz szük -
sé ges ma gas szin tû 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 sa it.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a kö zön ség szá má ra köz ve tí te ni a tánc mû vé szet régi

és új al ko tá sa it sa ját egyé ni sé gük gaz da gí tá sá val,
– a tánc mû vé szet min dig meg úju ló ar cu la tá nak for má -

lá sá ra,
– sa ját szak mai fej lõ dé sük ér de ké ben az ön ál ló ta nu lás -

ra, ön kép zés re,
– ön ál ló an és má sok kal együtt mû köd ve szak mai ku ta -

tá si te vé keny ség ve ze té sé re, il let ve ab ban  való kre a tív
rész vé tel re,

– sze mé lyes ko re og rá fu si és mû vé szi adott sá gok ki -
bon ta koz ta tá sá ra, va la mint a fo lya ma tos to vább fej lõ dés 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, azok sti lá ris, kom po -
zí ció-tech ni kai és esz té ti kai kon tex tu 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:

– 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,
– jó ko ope rá ci ós, kom mu ni ká ci ós ve ze tõi ké pes sé gek,
– a szak irány nak meg fe le lõ tán cos for ma nyelv te rén

szer zett ma gas fokú tech ni kai kép zett ség.

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: (8–12 kre dit)

tánc tör té net, mû elem zés (tánc elem zés), zene (el mé let,
tör té net, gya kor lat); a múlt, a je len és a jövõ tánc mû vé sze -
té nek és társ mû vé sze te i nek al ko tói irány za tai, mód sze rei.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
20–60 kre dit

ko re og rá fi ai gya kor lat: szín pa di elõ adás lét re ho zá sa; is -
me re tek  valóság és mû, elõ adó és kö zön ség kap cso la tá ról.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei: 30–70 kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
A tra di ci o ná lis, kor társ és kí sér le ti tánc- és moz du lat -

tech ni kák, kü lön bö zõ tánc irány za tok te rén vég zett ko -
reográfusi mun ka tánc nyel vi, szer kesz té si és al ko tói mód -
sze re i nek is me re tei.

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 10 hét, ami hi -
va tá sos együt tes sel vagy al ko tó val, fo lya ma tos vagy rend -
sze res együtt mû kö dés sel tel je sít he tõ.

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 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 vagy ok le vél szük sé ges.

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

A szak irány nak meg fe le lõ tánc tech ni kák alap já ul szol -
gá ló moz gás rend sze rek te rén szer zett leg alább 30 kre dit,
va la mint elõ adói vagy ko re og rá fu si vagy pró ba ve ze tõi
gya kor lat te rén szer zett leg alább 30 kre dit, il let ve ezek kel
egyen ér té kû tu dás szint.

21. KORTÁRSTÁNC MÛVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: kor társ tánc mû -
vész

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 kor társ tánc mû vész
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Con tem -

po ra ry Dan ce Ar tist

3. Kép zé si te rü let: mû vé szet, tánc mû vé szet

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: tánc mû vész 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 figye lembe ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: tán cos és pró ba ve ze tõ, ko re og rá fus alap kép zé si
sza kok, va la mint a fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXX.
tör vény sze rin ti kor társ tánc mû vész, kor társ tánc ko re og rá -
fus, kor társ tánc pe da gó gus, ba lett mû vész, nép tánc mû -
vész, szín há zi tánc mû vész, ko re og rá fus, tánc pe da gó gus
alap kép zé si sza kok.

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: 8–12 kre dit;

6.2. A szak mai törzs anya gá hoz ren del he tõ kre di tek
szá ma: 30–60 kre dit;

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 30–70 kre dit;
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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: 10 kre dit;

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 10 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 70%.

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 tánc mû vé szek kép zé se, akik mû -
vé szi adott sá ga ik ki bon ta koz ta tá sá val ké pe sek a tánc mû -
vé sze tet ak tí van mû vel ni, azt sze mé lyes rész vé te lük kel
gaz da gí ta ni. Mû vé szi és ér tel mi sé gi fel ké szült sé gük nél
fog va ké pe sek az or szág tánc mû vé sze ti kul tú rá já ban ak tív
sze re pet be töl te ni, és a ma gyar tánc mû vé szet ér té ke it nem -
zet kö zi fó ru mo kon is rep re zen tál ni. Meg fe le lõ tech ni kai
és el mé le ti kép zett ség bir to ká ban vesz nek részt az in téz -
mé nyek hez kö tõ dõ, ill. a füg get len mû vé sze ti élet ben. Fel -
ké szült sé gük alap ján 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 vég zet tek is me rik:
– a pro fesszi o ná lis tánc mû vész szak mai tu dá sá hoz

szük sé ges ma gas szin tû 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 sa it,

– a ma gyar, az eu ró pai és a nem zet kö zi tánc mû vé sze ti
élet ha gyo má nya it és a kor társ tö rek vé se ket,

– a kép zés foly ta tá sá hoz szük sé ges tánc mû vé sze ti is -
me ret anya got és an nak al ko tó mó don tör té nõ hasz ná la tát.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a kö zön ség szá má ra in terp re tál ni a tánc mû vé szet régi

és új al ko tá sa it sa ját egyé ni sé gük gaz da gí tá sá val,
– a kor társ tánc mû vé szet min dig meg úju ló ar cu la tá nak

for má lá sá ra,
– egyé ni szak mai fej lõ dé sük ér de ké ben az ön ál ló ta nu -

lás ra, ön kép zés re,
– ön ál ló an és má sok kal együtt mû köd ve szak mai ku ta -

tá si te vé keny ség ve ze té sé re, il let ve ab ban  való kre a tív
rész vé tel 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, azok sti lá ris, kom po -
zí ció-tech ni kai és esz té ti kai kon tex tu 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:

– a kor társ tánc vál to za tos for ma nyel ve i nek te rén szer -
zett ma gas fokú tech ni kai kép zett ség,

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

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: 8–12 kre dit.

Az utol só 100 év újí tó tánc mû vé sze ti irány za tai és társ -
mû vé sze tei; tánc tör té net, mû elem zés (tánc elem zés), zene
(el mé let, tör té net, gya kor lat).

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
30–60 kre dit

elõ adó mû vé sze ti gya kor lat; is me re tek tér rõl, idõ rõl, di -
na mi ká ról,  valóság és mû, elõ adó és kö zön ség kap cso la tá -
ról; szín pa di elõ adás lét re ho zá sa.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei: 30–70 kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
A tán cos elõ adói mun ka egyes XX. és XXI. szá za di al -

ter na tí vá i nak be ha tó is me re te, újí tó test tech ni kák, tánc -
nyel vek, új al ko tói mód sze rek, a tánc új he lye a mû vé sze -
tek kö zött.

– Kor társ tán cok: a kor társ tech ni kák jel leg ze tes plasz -
ti kai, rit mi kai és di na mi kai vi lá gá ban szer zett tu dás gya -
kor la ti és el mé le ti el mé lyí té se, fej lesz té se, tu da to sí tá sa,
va la mint a kon takt-tánc el mé lyült, gya kor la ti és el mé le ti
ta nul má nyo zá sa, kü lö nös te kin tet tel az egyé ni, pá ros és
cso por tos imp ro vi zá ci ós gya kor la tok ra.

– Tra di ci o ná lis tánc- és moz du lat tech ni kák: a XX. szá -
zad újí tó tánc kul tú rá it meg elõ zõ ko rok moz gás rend sze rei
kü lö nös te kin tet tel a ha zánk ban leg el ter jed tebb rend sze -
rek re. A ba lett for ma nyel vé ben szer zett jár tas ság el mé le ti
és gya kor la ti el mé lyí té se, fej lesz té se, tu da to sí tá sa. A ba -
lett-ter mi no ló gia ma ga biz tos el sa já tí tá sa. A kár pát-me -
den cei tán cok rit mus- és moz gás vi lá ga, e szem pont ból vá -
lo ga tott mo tí vum kincs fel hasz ná lá sá val.

– XX. szá za di mo dern tánc rend sze rei: Mart ha Gra ham, 
José Li món, Ru dolf von La ban és Mer ce Cun ning ham ne -
vé vel fém jel zett, ezek kel pár hu za mos, il let ve eze ken ala -
pu ló moz gás rend sze rek el mé lyült meg ér té se, esz té ti kai sa -
já tos sá ga ik tu da to sí tá sa.

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 10 hét, ami hi -
va tá sos együt tes sel vagy al ko tó val fo lya ma tos vagy rend -
sze res együtt mû kö dés sel tel je sít he tõ.

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez egy 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.

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

A kor társ tánc tech ni kai alap já ul szol gá ló moz gás rend -
sze rek te rén szer zett leg alább 30 kre dit, va la mint kre a ti vi -
tás és elõ adói gya kor lat te rén szer zett leg alább 30 kre dit,
il let ve ezek kel egyen ér té kû tu dás szint.
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7. számú melléklet
a 18/2007. (III. 19.) OKM rendelethez

IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY
KÉPZÉSI TERÜLET

1. SZÍNHÁZTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: szín ház tu do -
mány

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 ne ve zé 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 tu do mány sza kos
böl csész

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MA in
The at re Stu di es

3. Kép zé si te rü let: böl csé szet tu do má nyok

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 ma gyar, az ang lisz ti ka, a ger ma nisz ti ka, a ro ma -
nisz ti ka, a ro mo ló gia, a szla visz ti ka, az óko ri nyel vek és
kul tú rák, a ke le ti nyel vek és kul tú rák, a sza bad böl csé szet
alap kép zé si 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- és 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, 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. El sõ sor -
ban figye lembe ve he tõ alap kép zé si sza kok: a tör té ne lem, a 
nép rajz, az and ra gó gia, a pe da gó gia és a pszi cho ló gia, a
nem zet kö zi ta nul má nyok, po li to ló 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, szo ci o ló gia, tár sa dal mi ta nul má nyok alap -
kép zé si sza kok.

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: 20–30 kre dit;

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 60–80 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: 8 kre dit;

6.4. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 20 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 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 szak em be rek kép zé se, akik el mé -
le ti és tör té ne ti né zõ pont ból is ké pe sek ref lek tál ni a szín -
há zi ese mény mi ben lé té re. Rész le tes is me re tek kel ren del -
kez nek az eu ró pai és ma gyar drá ma, il let ve szín ház kul tú ra
tör té ne ti leg és szo ci o ló gi a i lag vál to zó for má i ról, ki ala ku -
lá sá nak fo lya ma tá ról. Tisz tá ban van nak a kü lön bö zõ disz -
cip lí nák szín ház tu do má nyi vo nat ko zá sa i val, já ra to sak a
szín há zi üzem és me nedzs ment kér dé se i ben, il let ve meg -
fe le lõ is me re tek kel ren del kez nek szín ház tör té ne ti ku ta tó -
mun ka vég zé sé hez és ta nul má nya ik dok to ri kép zés ke re té -
ben tör té nõ foly ta tá sá hoz.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:

– iro da lom- és szín ház tör té ne ti is me re te ket,

– iro da lom- és szín ház el mé le ti is me re te ket,

– a szín já ték egyes tí pu sa it és azok tör té ne tét,

– a szín ház tu do mány tár gyát, cél ját, mód sze re it, tör té -
ne tét,

– a dra ma ti kus szö veg és a szín há zi elõ adás elem zé sé re
vo nat ko zó is me re te ket,

– a szín ház tör té net-írás, a szín há zi szak írás és a szín há -
zi kri ti ka mû fa ja i val és gya kor la tá val kap cso la tos is me re -
te ket,

– a szce nog rá fi á ra és a vi zu á lis kom mu ni ká ci ó ra vo nat -
ko zó is me re te ket,

– alap ve tõ mû vé szet- és mé dia tör té ne ti, il let ve -el mé le -
ti is me re te ket,

– a szín há zi me nedzs ment, üzem és jog alap ve tõ is me -
re tek et,

– a társ mû vé sze tek re és a társ tu do má nyok ra vo nat ko zó 
is me re te ket,

– a szín ház és a kul tú ra, il let ve a tár sa da lom kap cso la -
tá ra vo nat ko zó is me re te ket.

b) A mes ter fo ko zat bir to ká ban a vég zet tek al kal ma sak:

– a szín há zi kom mu ni ká ció sa já tos sá ga i nak ön ál ló ér -
tel me zé sé re és ku ta tá sá ra,

– a szín ház tör té ne ti és szo cio kul tu rá lis meg ha tá ro zott -
sá gá nak ár nyalt ref lek tá lá sá ra,

– a szín há zi ak ti vi tás mû vé sze ti, tár sa dal mi és gaz da sá -
gi vo nat ko zá sa i nak komp lex fel tá rá sá ra,

– a szû kebb szak te rü le tük tu do má nyos éle té be  való be -
kap cso lá sá ra (kon fe ren ci á kon  való rész vé tel, pub li ká ci ós
te vé keny ség szak fo lyó ira tok ban),

– is me ret ter jesz tõ és tu do má nyos írás mû vek lét re ho zá -
sá ra, a szak te rü let prob lé má i nak és ered mé nye i nek a szé le -
sebb kö zön ség gel tör té nõ meg is mer te té sé re,

– a dok tor kép zés ke re té ben fo lyó is me ret szer zés ál ta lá -
nos mód ja i nak és fõ ku ta tá si mód sze re i nek el sa já tí tá sá ra,
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– meg szer zett is me re te ik ál tal a (szín ház)kul tú ra bár -
mely szeg men sé vel össze füg gõ mun ka kör be töl té sé re
(pl. szín ház tör té nész, szí ni kri ti kus),

– a szín ház mû vé szi és üzem sze rû mû kö dé sé hez kap -
cso ló dó szer ve zé si és irá nyí tá si fel ada tok el lá tá sá ra
(pl. mû vé sze ti ve ze tõ, iro dal mi mun ka társ),

– ál ta lá nos hu mán tá jé ko zott sá got igény lõ (ve ze tõ) be -
osz tá sok be töl té sé re (pl. na pi- vagy he ti la pok, fo lyó ira tok,
tv- és rá dió szer kesz tõ sé gek kul tu rá lis mun ka tár sa ként).

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 szak te rü let irán ti ma gas fokú ér dek lõ dés és el kö te -
le zett ség,

– ta nu lá si kész ség és jó me mó ria,
– szé les mû velt ség, prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó

ké pes ség,
– kre a ti vi tás, in tu í ció és mód sze res ség,
– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,
– a szak mai to vább kép zés hez  való po zi tív hoz zá ál lás,
– igény az el mé lyült és mi nõ sé gi mun ká ra,
– kri ti kai szem lé let,
– ru gal mas ság és jó kom mu ni ká ci ós kész ség.

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 re tek:
20–30 kre dit

kul tú ra, mû vé szet, szín ház; be ve ze tés a szín há zi stú di u -
mok ba; a szín há zi szak írás tí pu sai; szín já ték tí pu sok; társ -
mû vé sze tek, társ tu do má nyok.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
60–80 kre dit

ma gyar és eu ró pai drá ma- és szín ház tör té net; a dra ma ti -
kus és a szín há zi szö veg elem zé se és el mé le te; szce nog rá -
fia; szín há zi me nedzs ment, üzem és jog.

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

A kép zés hez nem kap cso ló dik kö te le zõ szak mai gya -
kor lat, a sza kot in dí tó fel sõ ok ta tá si in téz mény azon ban
leg fel jebb 8 kre dit ér ték ben elõ ír hat szak mai (szín há zi)
gya kor la tot a hall ga tói szá má ra, amely nek kö ve tel mé nye it 
az adott in téz mény tan ter ve ha tá roz za meg.

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez egy élõ nyelv bõl ál la -
mi lag el is mert kö zép fo kú C tí pu sú, egy má sik nyelv bõl pe -
dig ál la mi lag el is mert alap fo kú A vagy B tí pu sú nyelv vizs -
ga vagy az zal egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány vagy ok -
le vél szük sé ges.

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
10 kre dit az iro da lom tör té net és -el mé let, va la mint a mû -
vé szet tör té net és -el mé let is me ret kö rök bõl.

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.

2. VALLÁSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: val lás tu do mány

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 val lás tu do mány sza kos
böl csész (zá ró jel ben meg je löl ve a szak irányt)

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Mas ter
in Stu dy of Re li gi on

– vá laszt ha tó szak irá nyok: val lás tör té net, val lás el mé -
let, val lás a mo dern vi lág ban

3. Kép zé si te rü let: böl csé szet 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: sza bad böl csész alap kép zé si szak val lás tu do mány
szak irá nya.

4.2. A be me net hez a 10. 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: a
ma gyar, a tör té ne lem, a nép rajz, az óko ri nyel vek és kul tú -
rák, az and ra gó gia, a sza bad böl csé szet, a nem zet kö zi ta -
nul má nyok, po li to ló 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,
szo ci o ló gia, tár sa dal mi ta nul má nyok alap kép zé si sza kok,
va la mint a hit éle ti sza kok.

4.3. A 10. 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- és 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, 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: 10–20 kre dit;
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6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek
szá ma: 30–40 kre dit;

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 45–55 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: 10 kre dit;

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 15 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 45%.

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 böl csé szek kép zé se, akik is me rik
az alap ve tõ val lá si je len sé ge ket, a vi lág val lá so kat, azok
tör té nel mi meg je le né si for má it, az egye te mes em be ri kul -
tú rá ra gya ko rolt ha tá sa it, va la mint a tár sa da lom ban be töl -
tött sze re pe it, és jár tas sá got sze rez nek a fe le ke ze ti sem le -
ges ség alap ján a val lá si je len sé gek tár sa da lom tu do má -
nyok mód szer ta ná ra épü lõ, in ter disz cip li ná ris ke re tek kö -
zött fo lyó ta nul má nyo zá sá hoz. A vég zet tek fel ké szült sé -
gük alap ján 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 vég zet tek is me rik:
– a na gyobb val lá si ha gyo má nyo kat, azok mai tár sa dal -

mi és kul tu rá lis je len lé tét és ha tá sa it,
– a val lá sok is ten fo gal mát, em ber- és tár sa da lom szem -

lé le tét, va la mint a leg fon to sabb eti kai ér té ke it, a vi lág né -
ze ti-val lá si plu ra liz must,

– val lá sok ant ro po ló gi ai és kul tu rá lis je len tõ sé gét,
– a val lás sal kap cso la tos meg gyõ zõ dé sek pszi chés

össze te võ it.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a na gyobb val lá si ha gyo má nyok ról és az újabb val lá -

si je len sé gek rõl szak sze rû és el fo gu lat lan is me re tek meg -
szer zé sé re és al kal ma zá sá ra a tu do má nyos ku ta tás, az ok -
ta tás, a kul tú ra szer ve zés, va la mint a kor mány za ti és köz -
igaz ga tá si dön té sek elõ ké szí té se kor,

– kul tu rá lis in téz mé nyek ben, könyv ki adás ban, fo lyó -
irat-szer kesz tés ben, tö meg tá jé koz ta tás ban, köz gyûj te mé -
nyek ben, tár sa da lom tu do má nyi in té ze tek ben, mû vé sze ti
ku ta tó in té ze tek ben és -mû he lyek ben a val lá si is me re tek
al kal ma zá sá ra,

– a vá lasz tott szak irány nak meg fe le lõ te rü le ten is me re -
tei mû ve lé sé re és fej lesz té sé re,

– val lás tu do má nyi is me re tek kul tú ra más te rü le te in (is -
me ret ter jesz tés, köz mû ve lõ dés, írott és elekt ro ni kus saj tó,
mé dia stb.) tör té nõ köz ve tí té sé re,

– a po li ti kai, tár sa dal mi élet kü lön bö zõ te rü le te in meg -
ha tá ro zó fon tos sá gú dön té sek elõ ké szí té sé ben 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:

– a val lás hí võ i vel szem be ni to le ran cia,

– a val lás an ti hu má nus cé lok ra tör té nõ fel hasz ná lá sá -
nak vagy an nak ve szé lyé nek fel is me ré se, kri ti kai ér zék,

– prob lé mafel is me rõ, -elem zõ és -meg ol dó kész ség,
– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,
– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, cso port mun ká ban

 való rész vé tel re,
– jó kom mu ni ká ci ós kész ség,
– ta nu lá si kész ség,
– kör nye zet tel szem be ni ér zé keny ség.

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 is me ret kö -
rök: 10–20 kre dit

a szak irány hoz szük sé ges ide gen nyel vi is me ret, mód -
szer ta ni kur zu sok.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
30–40 kre dit

a val lás tör té net és a val lás el mé let tu do mány tör té ne te,
va la mint meg ha tá ro zó sze mé lyi sé gei; a val lás tör té net kü -
lön bö zõ te rü le tei, je len tõs val lá si ha gyo má nyok (írás be li -
ség elõt ti val lá sok, an tik val lá sok, kí nai uni ver za liz mus,
hin du iz mus, budd hiz mus, zsi dó ság, ke resz tény ség, isz -
lám); a val lás el mé let kü lön bö zõ disz cip lí nái (val lás fi lo zó -
fia, -fe no me no ló gia, -szo ci o ló gia, -et no ló gia, -lé lek tan);
al kal ma zott val lás tu do mány (val lás és po li ti ka, val lás és
mû vé szet, val lá sos iro da lom, a val lás a mé di á ban, a val lás -
tu do mány gya kor la ti al kal ma zá sai).

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei: 45–55 kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
– val lás tör té ne ti szak irány: az adott val lás(ok) tör té ne -

te (kor sza kai, meg ha tá ro zó sze mé lyi sé gei); for rá sai (szent
ira tok, ha gyo mány, tár gyi em lé kek); is ko lái, irány za tai;
kap cso la ta egyéb val lá sok kal, ha gyo má nyok kal; val lá si
nyelv(ek);

– val lás el mé le ti szak irány: egy vagy több tu do mány ág
val lá sos ság ra és val lá sok ra vo nat ko zó el mé le te, tu do -
mány tör té ne te; fon to sabb kép vi se lõ i nek és azok mû ve i nek 
be mu ta tá sa; mód szer ta na, al kal ma zá sa a gya kor lat ban;
kap cso la ta egyéb disz cip lí nák kal;

– val lás a mo dern vi lág ban szak irány: kor társ val lá si
di men zi ók val lás tör té ne ti és val lás el mé le ti hát te ré nek
meg is me ré se, val lá si fun da men ta liz mus, mig rá ció, kul tú ra 
és iden ti tás, val lás a köz- és ma gán szfé rá ban; ma gyar or -
szá gi val lá si kö zös sé gek; szak mai gya kor lat val lá si kö zös -
sé gek nél vagy val lás sal fog lal ko zó in téz mé nyek nél.

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez egy élõ ide gen nyelv -
bõl 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.
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10. A mes ter kép zés be  való fel vé tel fel té te lei:

10.1. 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 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 ren del kez zen leg -
alább 15 kre dit val lás tör té ne ti és val lás el mé le ti is me ret kö -
rök bõl.

10.2. A 4.3. pont ban meg ha tá ro zott sza ko kon szer zett
szak kép zett ség alap ján a hall ga tó 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 ren del kez zen leg -
alább 30 kre dit val lás tör té ne ti, val lás el mé le ti, va la mint
tár sa da lom tu do má nyi is me ret kö rök bõl.

A 10.1. és 10.2. pont sze rint 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.

X. SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET

1. SZAKEDZÕ MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: szak edzõ

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 szak edzõ (a sport ág meg -
je lö lé sé vel)

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Sport
Co ach (spe ci a li zed in Bran ches of Sport)

3. Kép zé si te rü let: sport 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 tek be szá mí tá sá val ve he tõ figye lembe:
a test ne ve lõ-edzõ alap kép zé si szak, to váb bá a fõ is ko lai
szin tû szak edzõi 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 hu mán ki ne zi o ló gia, a rek re á ció szer ve zés és
egész ség fej lesz tés alap kép zé si szak rek re á ció szer ve zés
szak irá nya, to váb bá 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti
gyógy test ne ve lõ ta nár, test ne ve lõ ta nár, sport me ne dzser,
rek re á ció, egész ség tan-ta nár, hu mán ki ne zi o ló gia 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. Kép zé si idõ: 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: 50–55 kre dit;

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 25–30 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 szak dol go zat 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 sport szak em be rek kép zé se a csúcs tel je -
sít mény el éré sé re tö rek võ ver seny sport te rü le té re, akik a
ta nul má nya ik so rán el sa já tí tott szak mai is me re tek, ké pes -
sé gek és kész sé gek bir to ká ban ké pe sek az él spor to ló vá vá -
lás tel jes fo lya ma tá nak ter ve zé sé re és irá nyí tá sá ra, a sport -
te het sé gek ki vá lasz tá sá ra, a cél tu da tos ver se nyez te té sé re,
a hosszú távú fel ké szí tés sa já tos tech no ló gi á já nak ter ve zé -
sé re, a tu do má nyos igé nyû edzés szer ve zés és -ter ve zés
gya kor la ti al kal ma zá sá ra, va la mint a sport ági edzés el mé -
let to vább fej lesz té sé re. A vég zet tek fel ké szült sé gük alap -
ján 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 vég zet tek is me rik:
– a sport tu do má nyi ku ta tás el mé le tét és mód szer ta nát,

az él sport-fi nan szí ro zás kér dé se it, a szpon zo rá lás sal és a
mar ke ting gel kap cso la tos fo lya ma to kat, a sport fej lesz té si
stra té gi á kat,

– az él spor to lók fel ké szí té sé nek spe ci fi kus or vos bi o ló -
gi ai és pszi cho pe da gó gi ai tör vényszerûségeit, a ha tár ter -
he lé sek nyo mán fel lé põ élet ta ni je len sé ge ket és vi sel ke -
dés for mák tí pu sa it, il let ve in di vi du á lis sa já tos sá ga it,

– a sport ág cso por ti szak irány és a vá lasz tott sport ág
tel je sít mény pro fil ját, a tel je sít ményt dön tõ en meg ha tá ro zó 
össze te võk rend sze rét, ezek köl csön ha tá sát és fej leszt he -
tõ sé gét,

– a sport be li fel ké szí tés meg ha tá ro zó te rü le te it, hang -
súllyal a kon di ci o ná lis és ko or di ná ci ós ké pes sé gek fej lesz -
té sé nek el mé le té re és mód szer ta ná ra,

– az edzés ter he lés ala kí tá sá nak el mé le tét és gya kor la -
tát, a csúcs tel je sít mény idõ zí té sé nek mód szer ta nát, az in -
for ma ti kai le he tõ sé gek fel hasz ná lá sát a kor sze rû edzés ter -
ve zés ben,

– a tel je sít mény fo ko zás meg en ge dett és meg nem en -
ge dett mód sze re it, a dop ping el le nes küz de lem ak tu á lis
kér dé se it,

– az él sport edzés – sport ági szak irány ra, il let ve sport -
ág ra vo nat ko zó – ha zai és nem zet kö zi szak iro dal mát.
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b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– szak mai prob lé mák meg ol dá sá ra, ere de ti öt le tek

meg fo gal ma zá sá ra,
– szak mai fel ada tok ma gas szin tû meg ter ve zé sé re és

vég re haj tá sá ra,
– az edzés fo lya ma tá nak di rekt és in di rekt irá nyí tá sá ra,
– po zi tív szem lé let mód, cse lek vés kul tú ra ki ala kí tá sá ra,
– ön ál ló edzõ te vé keny ség vég zé sé re, él spor to lók fel -

ké szí té sé nek és ver se nyez te té sé nek szak mai ve ze té sé re,
– spor to lók fel ké szí té sét se gí tõ mun ka cso port irá nyí tá -

sá ra,
– ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá ra, az után pót lás kor cso por -

to kat fel ké szí tõ edzõk szak mai fel ügye le té re,
– szö vet sé gi ka pi tá nyi fel ada tok el lá tá sá ra, az adott

sport ági szö vet ség szak mai mun ká já nak irá nyí tá sá ra,
– hosszú, kö zép- és rö vid távú cé lok meg ha tá ro zá sá ra,

il let ve az azok hoz ren del he tõ adek vát fel ké szí té si prog ra -
mok ki dol go zá sá ra,

– vizs gá la ti ered mé nyek ér té ke lé sé re és ér tel me zé sé re,
op ti má lis fej lesz té si dön té sek meg ho za ta lá ra,

– a sport szak ma is me ret anya gá nak bõ ví té sé re és kor -
sze rû sí té sé re az el vég zett ku ta tá si ered mé nyek bir to ká ban,

– nem zet kö zi szö vet sé gek bi zott sá ga i ban a szak ma
kép vi se le té 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 kész ség,
– ve ze tõi-szer ve zõi ké pes ség,
– konf lik tus ke ze lõ ké pes ség,
– nyi tott ság az új be fo ga dá sá ra,
– szug gesz ti vi tás, mo ti vá ló ké pes ség,
– kre a ti vi tás, ru gal mas ság,
– gyors in for má ció fel dol go zó ké pes ség,
– ko ope ra tív kész ség, al kal mas ság az együtt mû kö dés re,
– kö zös ség for má ló ké pes ség,
– kez de mé nye zés, sze mé lyes fe le lõs ség vál la lás.

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

tu do mány- és sport tu do mány-el mé let, a sport tu do má -
nyi ku ta tás el mé le te és mód szer ta na, ha zai és nem zet kö -
zi sport ad mi niszt rá ció, sport fej lesz té si stra té gi ák, él -
sport-fi nan szí ro zás, él sport az EU-ban.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
50–55 kre dit

funk ci o ná lis (sport-) ana tó mia, a sport sé rü lé sek re ha bi -
li tá ci ó ja, hu mán ge ne ti ka, dop ping pre ven ció, sport bio ké -
mia, az él sport edzés el mé le te és mód szer ta na, in for ma ti ka
és edzés ter ve zés, sport pe da gó gia az él sport ban, pszi cho re -
gu lá ció-men tál tré ning, bá nás mód-pszi cho ló gia, konf lik -
tus ke ze lõ tech ni kák, szak mai gya kor lat.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei: 25–30 kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
sport bio me cha ni ka, sport di at eti ka, ter he lés élet tan,

sport ági stra té gia, az él sport edzés el mé le te és mód szer ta -
na, a la bo ra tó ri u mi és pá lya tesz tek mód szer ta na, sport ági
edzés el mé let és mód szer tan, a sport ági szak iro da lom
elem zé se, sport szak nyelv.

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

A har ma dik fél év ben két he tes, a ne gye dik fél év ben
négy he tes edzés ve ze tés gya kor la ti kö ve tel mé nye i nek tel -
je sí té se, amely nek kre di tér té ke 8–10 kre dit.

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez egy 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, to váb bá a vá lasz -
tott szak irány sze rin ti sport szak nyel vi in téz mé nyi vizs ga
an gol vagy né met 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 leg alább 60 kre dit tel kell ren del -
kez nie 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: 10 kre dit, pe da -
gó gi ai és pszi cho ló gi ai, va la mint or vos- és egész ség tu do -
má nyi is me re tek: 25 kre dit, sport tu do má nyi, sport ági alap- 
és szak is me re tek is me re tek: 25 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 40 kre dit tel ren del kez zék 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.

XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI
TERÜLET

1. KÖZGAZDASÁGI ELEMZÕ 
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: köz gaz da sá gi
elem zõ

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: köz gaz da sá gi elem zõ
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– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MA in
Eco no mics

3. Kép zé si te rü let: gaz da ság 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: al kal ma zott köz gaz da ság tan, gaz da ság elem zés
vagy köz szol gá la ti alap kép zé si sza kok.

4.2. A be me net hez a 10. 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:
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.

4.3. A 10. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé vel
ve he tõk fi gye lem be: 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

6.1–6.2. Ala po zó és szak mai törzs anya gá hoz ren del he -
tõ kre di tek szá ma: 50–70 kre dit;

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 35–50 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: 10 kre dit;

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 12 kre dit;

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: 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 ma gas szin tû köz gaz da ság tu do má nyi
mû velt ség gel, az eu ró pai és vi lág pi a con ver seny ké pes tu -
dás sal ren del ke zõ szak em be rek kép zé se, akik el mé le ti és
mód szer ta ni is me re te ik bir to ká ban ké pe sek ön ál ló, kre a -
tív, köz gaz dász szem lé le tû gon dol ko dás ra, al kal ma zott
köz gaz da ság tu do má nyi elem zé sek és ku ta tás vég zé sé re az 
aka dé mi ai, ál la mi és ma gán szfé rá ban, és meg fe le lõ ala -
pok kal ren del kez nek eset le ges köz gaz da ság tu do má nyi
dok to ri kép zés foly ta tá sá hoz is.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– mik ro öko nó mia köz gaz da ság ta ni fo gal mi ke re tét,
– a köz gaz da ság tan ban hasz nált ma te ma ti kai mód sze -

re ket,

– mak ro öko nó mi ai prob lé má kat és mo del le ket,
– az öko no met ria alap ja i nak el mé le tét és gya kor la tát,
– a szá mí tó gé pes elem zés ben al kal ma zói szin tû is me -

re te it,
– tá gabb ér te lem ben vett ku ta tás-mód szer ta ni is me re -

te ket,
– be ha tób ban egyes köz gaz da ság ta ni te rü le tek,
– a tu do má nyos és elem zõi mun ká hoz szük sé ges, prob -

lé ma meg ol dó tech ni ká kat,
– a szak mai-eti kai nor má kat és azok al kal ma zá sát.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– tár sa dal mi és üz le ti prob lé mák köz gaz da sá gi szem -

pon tú meg kö ze lí té sé re,
– adott kér dés kö rök elem zé sé re, a prob lé mák meg fo -

gal ma zá sá ra,
– köz gaz da sá gi ér ve lé sek egy sze rû for ma li zá lá sá ra,
– mé ré si prob lé mák for ma li zá lá sá ra és mé ré si mo del lé

ala kí tá sá ra,
– ön ál ló el mé le ti és em pi ri kus elem zés el vég zé sé re,
– ku ta tá sok ter ve zé sé re, irá nyí tá sá ra és szer ve zé sé re,
– szak mai ta nács adás ra, dön té sek elõ ké szí té sé re,
– szak iro da lom fel ku ta tá sá ra és ér tel me zé sé re,
– a ku ta tá si ered mé nyek in terp re tá lá sá ra, il let ve a szak -

mai tu dás nyil vá nos ság elõt ti szak sze rû meg je le ní 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:
– köz gaz da sá gi gon dol ko dás,
– el kö te le zett ség és igény a mi nõ sé gi mun ká ra,
– prob lé ma cent ri kus lá tás mód, prob lé ma meg ol dó gon -

dol ko dás,
– 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,
– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,
– kör nye zet tel szem be ni ér zé keny ség,
– ön ál ló szak mai vé le mény ki ala kí tá sá nak ké pes sé ge,
– kri ti kus szem lé let,
– szak mai tisz tes ség és kö vet ke ze tes ség,
– a szak mai to vább kép zés hez szük sé ges po zi tív hoz zá -

ál lás.

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. Ala po zó és szak mai törzs anyag: 50–70 kre dit
gaz da ság ta ni és mód szer ta ni alap is me re tek; to váb bá

mik ro öko nó mia, mak ro öko nó mia, öko no met ri ai, az ezek -
hez szük sé ges ma te ma ti kai is me re tek, a köz gaz da sá gi
gon dol ko dás tör té ne te.

8.2. Kö te le zõ en vá laszt ha tó szak mai is me re tek: 40–50
kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
A köz gaz da ság tan szak te rü le tei: a gaz da sá gi fej lõ dés

gaz da ság ta na; a kör nye zet és a ter mé sze ti erõ for rá sok gaz -
da ság ta na; a nyug díj rend szer gaz da ság ta na; a sza bá lyo zás
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gaz da ság ta na; az át me net gaz da ság ta na; dön tés el mé let,
dön tés tá mo ga tó rend sze rek; az egész ség ügy gaz da ság ta -
na; el mé le ti és al kal ma zott öko no met ria; ma te ma ti kai sta -
tisz ti ka; de mog rá fia; idõ sor elem zés; gaz da sá gi elõ re jel -
zés; fo gyasz tói ma ga tar tás; gaz da ság szo ci o ló gia; gaz da -
ság tör té net; in for má ció gaz da ság ta na; in téz mé nyi köz gaz -
da ság tan; ipar ági pi ac szer ke ze tek; kö zös sé gi gaz da ság tan; 
kö zös sé gi pénz ügyek; mak ro gaz da sá gi mo del le zés; ma te -
ma ti kai köz gaz da ság tan; mak ro pénz ügy tan; mo ne tá ris
mak ro öko nó mia; mun ka gaz da ság tan; nem zet kö zi ke res -
ke de lem és gaz da ság tan; nem zet kö zi pénz ügyek; ok ta tás -
gaz da ság tan; össze ha son lí tó köz gaz da ság tan; pénz ügyi
köz gaz da ság tan; po li ti kai gaz da ság tan; re gi o ná lis és vá ro -
si gaz da ság tan; vi sel ke dé si és kí sér le ti köz gaz da ság tan.

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé nek fel té te le két 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 vagy ok le vél, amely -
bõl az egyik nyelv an gol.

10. 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
80 kre dit, a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint, gaz da ság ta ni és
mód szer ta ni (mik ro öko nó mia, mak ro öko nó mia, ma te ma -
ti ka, sta tisz ti ka, öko no met ria, va la mint köz gaz da sá gi, gaz -
dál ko dá si, in for ma ti kai és tár sa da lom tu do má nyi) alap is -
me re tek 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 50 kre dit tel ren del kez zen a
hall ga tó. A hi ány zó kre di tek 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 is tel je sít he tõk 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.

8. számú melléklet
a 18/2007. (III. 19.) OKM rendelethez

12. Az ál ta lá nos kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek tõl
el té rõ sa já tos kö ve tel mé nyek és is me ret kö rök, va la mint az
egy vagy két ta ná ri szak kép zett ség meg szer zé sé re irá nyu -
ló szak te rü le ti elem meg vá lasz tá sá nak, il let ve tár sí tá sá nak
elõ fel té te lei az egyes ta ná ri sza kok te kin te té ben

1. HITTANÁR-NEVELÕ TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG

1. A ta ná ri mes ter kép zé si sza kon a szak kép zett ség

– ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se: ok le ve les hit ta -
nár-ne ve lõ ta nár

– an gol nyel vû meg je lö lé se: Te a cher of Re li gi o us
Edu ca ti on

2. A ren de let 4. szá mú mel lék let 7. pont já ban fog lal tak
figyelembevéte lével a kép zés cél ja:

A hit ta nár-ne ve lõ ta nár szak kép zett ség meg szer zé sé re
irá nyu ló kép zés fel ké szít a hit ta nár-ne ve lõi ta ná ri hi va tás -
ra a hit ok ta tás kü lön bö zõ szín te re in (is ko la, plé bá nia/gyü -
le ke zet, fel nõtt kép zés). A hit ta nár-ne ve lõ ta nár szak kép -
zett ség a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
127.  §-ának (1) be kez dé se sze rint jo go sít pe da gó gus-mun -
ka kör be töl té sé re.

3. A ren de let 7.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak sze -
rint az ál ta lá nos kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek tõl el té -
rõ sa já tos kö ve tel mé nyek és is me ret kö rök:

Va la mennyi egy ház te kin te té ben el fo ga dott és a Ma -
gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság ál tal tá mo ga -
tott, az ál ta lá nos kom pe ten ci á kat ki egé szí tõ sa já tos szak -
mai kom pe ten ci ák meg ta lál ha tó ak a Sze ge di Hit tu do má -
nyi Fõ is ko la hon lap ján.

4. A ren de let 7.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak sze -
rint az egy vagy két ta ná ri szak kép zett ség meg szer zé sé re
irá nyu ló szak te rü le ti elem meg vá lasz tá sá nak, il let ve tár sí -
tá sá nak elõ fel té te lei:

4.1. A hit ta nár-ne ve lõ ta ná ri szak kép zett ség meg sze -
rez he tõ elsõ vagy má so dik ta ná ri szak kép zett ség ként, il -
let ve a kép zés vé gez he tõ egy sza kos kép zés ként.

4.2. A kép zé si idõ fél évek ben és az össze gyûj ten dõ
kre di tek szá ma: két ta ná ri szak kép zett ség pár hu za mos
meg szer zé se kor 5 fél év, 150 kre dit, egy ta ná ri szak kép -
zett ség meg szer zé se kor 4 fél év, 120 kre dit.

4.3. A hit ta nár-ne ve lõ ta ná ri szak kép zett ség meg szer -
zé sé re irá nyu ló kép zés ben figye lembe ve he tõ alap kép zé si
sza kok: a ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ alap kép zé si
szak, to váb bá olyan alap kép zé si szak, ame lyen 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 leg alább 50 kre dit a ko ráb bi ta nul -
má nyai sze rint a fi lo zó fi ai-te o ló gi ai is me ret kö rök ben.
 Második (újabb) szak kép zett ség ként bár mely ta ná ri szak -
kép zett ség hez tár sít ha tó a má so dik szak kép zett ség vá lasz -
tá sá hoz elõ írt 50 kre di tes elõ ta nul má nyi fel té tel tel je sí té se
ese tén.

5. A kép zés szem pont já ból lé nye ges más ren del ke zé -
sek:

Az egyes egy há zak, il let ve egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek a szak és a szak kép zett ség ok le vél ben tör té nõ
meg ne ve zé sé re – az egy ház sa ját, bel sõ sza bá lyai sze -
rint – más el ne ve zést, fe le ke ze ti meg ha tá ro zást is hasz nál -
hat nak.
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2. MÉRNÖKTANÁR SZAKKÉPZETTSÉGEK

1. A ta ná ri mes ter kép zé si sza kon a szak kép zett ség

– ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se: ok le ve les mér nök -
ta nár zá ró jel ben meg je löl ve a mû sza ki/in for ma ti ka alap -
kép zé si sza ko kon szer zett szak kép zett sé get: anyag mér -
nök, fa ipa ri mér nök, könnyû ipa ri mér nök, bio mér nök, kör -
nye zet mér nök, ve gyész mér nök, épí tõ mér nök, föld tu do -
má nyi mér nök, épí tész mér nök, ipa ri ter mék- és for ma ter -
ve zõ mér nök, gé pész mér nök, köz le ke dés mér nök, me chat -
ro ni kai mér nök, had- és biz ton ság tech ni kai mér nök, ener -
ge ti kai mér nök, vil la mos mér nök, gaz dál ko dá si mér nök,
mér nök in for ma ti kus

– an gol nyel vû meg je lö lé se: Te a cher of En gi ne e -
ring – Ma te ri als En gi ne er, Wood Tech no logy En gi ne er,
Light In dust ry En gi ne er, Bi o en gi ne er, En vi ron men tal En -
gi ne er, Che mi cal En gi ne er, Ci vil En gi ne er, Earth Sci en ce
En gi ne er, Ar chi tec tu ral En gi ne er, In dust ri al De sign En gi -
ne er, Me cha ni cal En gi ne er, Trans por ta ti on En gi ne er, Me -
chat ro ni cal En gi ne er, Mi li ta ry and Sa fety En gi ne er, Ener -
ge tics En gi ne er, Elect ri cal En gi ne er, En gi ne e ring Ma na -
ger, Com pu ter En gi ne er

2. A ren de let 4. szá mú mel lék let 7. pont já ban fog lal tak
figyelembevéte lével a kép zés cél ja:

A kép zés cél ja a fel sõ fo kú mû sza ki kép zés re ala poz va
az is ko lai rend sze rû és az is ko la rend sze ren kí vü li, va la -
mint az akk re di tált szak kép zés ben az el mé let igé nyes tan -
tár gyak ta ní tá sá ra, a mû sza ki szak ok ta tás te rü le tén a pe da -
gó gi ai ku ta tá si, ter ve zé si és fej lesz té si fel ada tok ra  való
fel ké szí tés, to váb bá a szak kép zé si irá nyult sá gú tu do má -
nyos mi nõ sí tés meg szer zé sé nek meg ala po zá sa.

3. A ren de let 7.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak sze -
rint az ál ta lá nos kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek tõl el té -
rõ sa já tos kö ve tel mé nyek és is me ret kö rök va la mennyi
mér nök ta nár szak kép zett ség ese té ben:

3.1. A mo dul ke re té ben össze gyûj ten dõ kre di tek meg -
osz lá sa:

– szak te rü le ti is me ret kö rök 30–35 kre dit
– szak mód szer tan 8–12 kre dit
– is ko lai gya kor lat 3–5 kre dit
– sza ba don vá laszt ha tó 2–6 kre dit.

3.2. A 8.3. pont ban fog lalt szak te rü le ti ál ta lá nos is me -
re te ken túli, sa já tos is me ret kö rök:

– Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ ala po zó is me ret kö rök.

– Ho ri zon tá lis ki te kin tés a szak mai kép zés hez kap cso -
ló dó Nem ze ti alap tan terv mû velt ség te rü le te i re, a fel nõtt -
kép zés sel kap cso la tos sa já tos is me re tek.

– A szak mai törzs anyag is me ret kö rei: a szak irá nyú
szak kép zés gya kor la ti al kal ma zást tá mo ga tó mû sza ki/in -
for ma ti kai alap tan tár gya i nak el mé lyí té se a mér nö ki/in for -
ma ti kai alap kép zé si szak sze rint.

– 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: mû sza ki/in for -
ma ti kai is me re tek bõ ví té se a mér nök/in for ma ti kai kép zé si
te rü let adott alap kép zé si szak já nak meg fe le lõ szak irá nyú
is me ret kö rök kel.

3.3. A szak te rü le ti is me ret kö rök rész le te zé se mér nök -
ta ná ri szak kép zett sé gen ként:

– ok le ve les mér nök ta nár (anyag mér nök): el mé le ti ala -
po zó, va la mint anyag tu do má nyi, tech no ló gi ai, mû sza ki
ala po zó, szak mai ala po zó (fém-ke rá mia-po li mer-kom po -
zi tok) is me ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (fa ipa ri mér nök): el mé le ti ala -
po zó, va la mint fa ana tó mia, fa ipa ri alap szer ke ze tek, fû -
rész ipa ri tech no ló gia, fa ipa ri le mez és lap gyár tás, fa ipa ri
gé pek, bú tor-, aj tó-, ab lak gyár tás, fa anyag vé de lem is me -
ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (könnyû ipa ri mér nök): el mé -
le ti ala po zó, va la mint ter me lé si és ki egé szí tõ fo lya ma tok,
könnyû ipa ri anya gok, mû ve le tek és tech no ló gi ák,
könnyû ipa ri mé rés tech ni ka, mi nõ ség irá nyí tás, kör nye zet -
vé de lem, mun ka vé de lem is me ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (bio mér nök): el mé le ti ala po -
zó, va la mint bi o ló gi ai rend sze rek mû kö dé se, fi zi kai ké mia 
al kal ma zá sai és anyag tu do mány, mé rés és irá nyí tás tech ni -
ka, gép tan és mû ve let tan, tech no ló gia is me ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (kör nye zet mér nök): el mé le ti
ala po zó, va la mint föld tu do má nyi szak is me re tek, egész -
ség vé de lem, kör nye ze ti mé ré sek, mo ni to ro zás, kör nye zet -
vé del mi mû sza ki mû ve le tek, kör nye zet tan, kör nye ze ti ele -
mek vé del me, kör nye zet elem zés is me ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (ve gyész mér nök): el mé le ti
ala po zó, va la mint fi zi kai ké mia al kal ma zá sai és anyag tu -
do mány, mé rés és irá nyí tás tech ni ka, vegy ipa ri gép tan és
mû ve let tan, tech no ló gia is me ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (épí tõ mér nök): el mé le ti ala -
po zó, va la mint anyag tu do mány, szer ke zet tan, geo tech ni -
ka, geo in for ma ti ka, lé te sít mé nyi, te le pü lé si és kör nye zet -
mér nö ki is me ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (föld tu do má nyi mér nök): el -
mé le ti ala po zó, va la mint al kal ma zott föld tu do má nyi, tech -
no ló gi ai, bá nya- és geo tech ni kai, olaj- és gáz mér nö ki, elõ -
ké szí tés tech ni kai is me ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (épí tész mér nök): el mé le ti ala -
po zó, va la mint min tá zás-mo del le zés, épü let szer ke ze tek,
épí tõ anya gok, épü let gé pé szet, tar tó szer ke ze tek, épü let ter -
ve zés, ki vi te le zés – szer ve zés is me ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (ipa ri ter mék- és for ma ter ve -
zõ mér nök): el mé le ti ala po zó, va la mint anyag tu do mány,
ipa ri tech no ló gi ák, gép szer ke ze tek, for ma ter ve zés
(rajz/áb rá zo lás, for ma tan/mo del le zés), er go nó mia, fo -
gyasz tó védelem is me ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (gé pész mér nök): el mé le ti ala -
po zó, va la mint me cha ni ka, il let ve gé pé sze ti ala po zó, gép -
szer ke zet ta ni, ala kí tás tech no ló gi ai, gyár tás tech no ló gi ai
is me ret kö rök;
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– ok le ve les mér nök ta nár (köz le ke dés mér nök): el mé le ti 
ala po zó, va la mint köz le ke dé si rend sze rek, for ga lom tech -
ni ka, szál lít má nyo zás, köz le ke dés-gaz da ság tan, ügy fél -
szol gá la ti me nedzs ment is me ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (me chat ro ni kai mér nök): el -
mé le ti ala po zó, va la mint elekt ro ni kai rend sze rek, elekt ro -
ni kai ter ve zé si és gyár tá si tech no ló gi ák, me cha niz mu sok,
gé pé sze ti szer ke ze tek, ro bot tech ni ka, au to ma ti zá lás is me -
ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (had- és biz ton ság tech ni kai
mér nök): el mé le ti ala po zó, va la mint biz ton ság tech ni kai
rend szer ter ve zés és szer ve zés, vál lal ko zás biz ton ság, sze -
mély- és va gyon vé de lem, fegy ver és fegy ver zet is me ret -
kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (ener ge ti kai mér nök): el mé le -
ti ala po zó, va la mint in for má ció tech no ló gia, elekt ro tech ni -
ka, szer ke zet- és üzem tan, ener ge ti ka is me ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (vil la mos mér nök): el mé le ti ala -
po zó, va la mint vil la mos ság tan, elekt ro ni ka, di gi tá lis tech ni -
ka, mé rés tech ni ka, vil la mos ener ge ti ka is me ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (gaz dál ko dá si mér nök): el mé le -
ti ala po zó, va la mint rend szer- és szer ve zet fej lesz tés, in fo -
kom mu ni ká ci ós szol gál ta tá sok, adat bá zis-me nedzs ment, fo -
lya mat me nedzs ment, koc ká zat ke ze lés is me ret kö rök;

– ok le ve les mér nök ta nár (mér nök in for ma ti kus): el mé -
le ti ala po zó, va la mint adat struk tú rák, pár hu za mos rend -
sze rek, to váb bá

= adat bá zi sok el mé le te és adat bá zis-ter ve zés, adat -
biz ton ság, szoft ver fej lesz tés, al kal ma zás me nedzs -
ment, vagy

= szá mí tó gé pes gra fi ka, vi zu á lis al kal ma zás fej lesz -
tés, mul ti mé dia is me ret kö rök.

4. A ren de let 7.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak sze -
rint az egy vagy két ta ná ri szak kép zett ség meg szer zé sé re
irá nyu ló szak te rü le ti elem meg vá lasz tá sá nak, il let ve tár sí -
tá sá nak elõ fel té te lei:

A mér nök ta nár-kép zés be a mû sza ki/in for ma ti kai kép -
zé si te rü let adott mér nö ki/in for ma ti kai alap kép zé si szak -
jairól és a mû sza ki szak ok ta tó alap kép zé si szak adott szak -
irá nyá ról le het be lép ni.

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val figye lembe
ve he tõ alap kép zé si sza kok: anyag mér nök, fa ipa ri mér -
nök, könnyû ipa ri mér nök, bio mér nök, kör nye zet mér -
nök, ve gyész mér nök, épí tõ mér nök, föld tu do má nyi mér -
nök, épí tész mér nök, ipa ri ter mék- és for ma ter ve zõ mér -
nök, gé pész mér nök, köz le ke dés mér nök, me chat ro ni kai
mér nök, had- és biz ton ság tech ni kai mér nök, ener ge ti kai 
mér nök, vil la mos mér nök, gaz dál ko dá si mér nök, mér -
nök in for ma ti kus.

4.2. To váb bá figye lembe ve he tõk a fel sõ ok ta tás ról
 szóló 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai, egye te -
mi szin tû mér nök, mû sza ki me ne dzser, mû sza ki in for ma ti -
kus 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 fo gad el.

4.3. A mes ter kép zés be  való fel vé tel fel té te le, hogy a
mû sza ki szak ok ta tó szak kép zett ség gel ren del ke zõk ese té -
ben a mér nö ki is me re tek te kin te té ben a szak irány tól füg -
gõ en 130–150 kre dit el is mer he tõ le gyen. Az adott alap -
kép zé si szak mér nö ki/mér nök in for ma ti kai szak kép zett ség
hi ány zó is me re te i nek kre dit je it a mes ter fo ko zat meg szer -
zé sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san – a mes ter szin tû
mér nök ta ná ri ké pe sí tõ vizs gá ra  való je lent ke zé sig – 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 kell meg sze rez ni. A ta ná ri ké pe sí -
tés pe da gó gi ai-pszi cho ló gi ai is me re tei te kin te té ben
25 kre dit tel je sí té sét kell el is mer ni.

Az e ren de let 4. szá mú mel lék le té nek 6.2.1. pont ja sze -
rin ti, a ta ná ri fel ké szí tést meg ala po zó pá lya ori en tá ci ót se -
gí tõ is mer tek kö ve tel mé nye i nek tel je sí té se szak ok ta tó
alap kép zé si sza kon szer zett szak kép zett ség ese tén nem
fel té te le a mes ter kép zés be  való be lé pés nek.

9. számú melléklet

a 18/2007. (III. 19.) OKM rendelethez

HITÉLETI SZAKOK

I. VALAMENNYI EGYHÁZI FELSÕOKTATÁSI
INTÉZMÉNY TEKINTETÉBEN

1. KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS
ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: ka te ké ta-lel ki -
pász to ri mun ka társ

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: ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ
(zá ró jel ben meg je löl ve a szak irányt)

– vá laszt ha tó szak irá nyok: ka te ké ta, lel ki pász to ri mun -
ka társ

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Ca te -
chist – Pas to ral As sis tant

3. Kép zé si te rü let: hit tu do mány

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

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

Olyan fel ké szült ka te ké ták, il let ve lel ki pász to ri mun ka -
tár sak kép zé se, akik meg fe le lõ irá nyí tás sal al kal ma sak
egy há zuk ige hir de té si és pasz to rá lis alap te vé keny sé gé nek
el lá tá sá ra a ha tá lyos egy há zi tör vényeknek és elõ -
írásoknak meg fe le lõ mun ka kö rök ben és kom pe ten ci ák kal:

– ka te ké ta szak irá nyon szer zett is me re tek bir to ká ban: a 
gyer mek-, az if jú sá gi és a fel nõtt ka te ké zis/hit tan ok ta tás
köz ok ta tá si, fel nõtt kép zé si és egy ház köz sé gi/gyü le ke ze ti
fel ada ta i nak el lá tá sá ra;

– lel ki pász to ri mun ka társ szak irá nyon szer zett is me re -
tek bir to ká ban: lel ki pász tor irá nyí tá sa mel lett egy há zi kö -
zös ség ve ze tés re, bi zo nyos li tur gi kus cse lek mé nyek ve ze -
té sé re, vég zé sé re, ka ri ta tív-kul tu rá lis te vé keny sé gek vég -
zé sé re.

Az alap fo ko za tot szer zet tek nek le he tõ sé gük nyí lik a
vég zett sé gük és szak kép zett sé gük (szak irá nyuk) sze rin ti
el he lyez ke dés re, il let ve arra, hogy ta nul má nya i kat a kép -
zés má so dik cik lu sá ban foly tas sák.

Az ok le vél ki adá sá nak fel té te le egy ide gen nyelv bõl kö -
zép fo kú, C tí pu sú ál la mi lag el is mert vagy az zal egyen ér té -
kû nyelv vizs ga.

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re vo nat ko zó kü lön ren -
del ke zé sei alap ján a kép zés tar tal mát az egy há zi jogi sze -
mély ha tá roz za meg.

7. A kép zés szem pont já ból lé nye ges más ren del ke zé -
sek:

Az egyes egy há zak, il let ve egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek a szak és a szak kép zett ség ok le vél ben tör té nõ
meg ne ve zé sé re – az egy ház sa ját, bel sõ sza bá lyai sze -
rint – más el ne ve zést, fe le ke ze ti meg ha tá ro zást is hasz nál -
hat nak.

2. KÁNTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: kán tor

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: kán tor
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg ne ve zé se: Can tor

3. Kép zé si te rü let: hit tu do mány

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

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

6. A kép zés cél ja:

A kép zés cél ja olyan kán to rok kép zé se, akik ké pe sek a
kán to ri szol gá lat el lá tá sá ra, az evan gé li um üze ne té nek át -
adá sá ra ének ben, ze né ben; fel ké szül tek az egy ház ze né ért
fe le lõs szol gá lat ra. A fe le ke ze tük sze rin ti egy ház ze ne el -
mé le ti és gya kor la ti is me re tei bir to ká ban ké pe sek a kü lön -
bö zõ élet ko rú gyü le ke ze ti cso por tok kal  való fog lal ko zás -
ra. Az alap fo ko za tot szer zet tek nek le he tõ sé gük nyí lik a
vég zett sé gük és szak kép zett sé gük sze rin ti el he lyez ke dés -
re, il let ve arra, hogy ta nul má nya i kat a kép zés má so dik cik -
lu sá ban foly tas sák.

Az ok le vél ki adá sá nak fel té te le egy ide gen nyelv bõl kö -
zép fo kú, C tí pu sú ál la mi lag el is mert vagy az zal egyen ér té -
kû nyelv vizs ga.

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re vo nat ko zó kü lön ren -
del ke zé sei alap ján a kép zés tar tal mát az egy há zi jogi sze -
mély ha tá roz za meg.

7. A kép zés szem pont já ból lé nye ges más ren del ke zé -
sek:

Az egyes egy há zak, il let ve egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek a szak és a szak kép zett ség ok le vél ben tör té nõ
meg ne ve zé sé re – az egy ház sa ját, bel sõ sza bá lyai sze -
rint – más el ne ve zést, fe le ke ze ti meg ha tá ro zást is hasz nál -
hat nak.

3. EGYHÁZI/FELEKEZETI KÖZÖSSÉGSZERVEZÕ
ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: egy há zi/fe le ke ze -
ti kö zös ség szer ve zõ

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: egy há zi/fe le ke ze ti kö zös ség szer -
ve zõ

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg ne ve zé se: Re li -
gi o us Com mu nity’s Or ga ni zer

3. Kép zé si te rü let: hit tu do mány

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

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

6. A kép zés cél ja:

Olyan egy há zi/fe le ke ze ti kö zös ség szer ve zõk kép zé se,
akik a val lá suk ta ní tá sá ban szer zett hit éle ti, va la mint ve ze -
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té si, in téz mény irá nyí tá si, szer ve zé si is me re tek bir to ká ban
ké pe sek az egy há zi, il let ve kul tu rá lis köz élet ben (könyv tá -
rak, mú ze u mok, mé dia, il let ve ide gen for ga lom, tu risz ti ka)
és más te rü le te ken az egy há zi/fe le ke ze ti köz éle ti és kul tu -
rá lis fel ada tok el lá tá sá ra, il let ve an nak szer ve zé sé re. Az
alap fo ko za tot szer zet tek nek le he tõ sé gük nyí lik a vég zett -
sé gük és szak kép zett sé gük sze rin ti el he lyez ke dés re, il let -
ve arra, hogy ta nul má nya i kat a kép zés má so dik cik lu sá ban 
foly tas sák.

Az ok le vél ki adá sá nak fel té te le egy ide gen nyelv bõl kö -
zép fo kú, C tí pu sú ál la mi lag el is mert vagy az zal egyen ér té -
kû nyelv vizs ga.

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re vo nat ko zó kü lön ren -
del ke zé sei alap ján a kép zés tar tal mát az egy há zi jogi sze -
mély ha tá roz za meg.

7. A kép zés szem pont já ból lé nye ges más ren del ke zé -
sek:

Az egyes egy há zak/fe le ke ze tek, il let ve egy há zi fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek a szak és a szak kép zett ség ok le vél -
ben tör té nõ meg ne ve zé sé re – az egy ház/fe le ke zet sa ját,
bel sõ sza bá lyai sze rint – más el ne ve zést, fe le ke ze ti meg -
ha tá ro zást is hasz nál hat nak.

4. TEOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: ka te ké ta-lel ki -
pász to ri mun ka társ

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 te o ló gus (lel kész/lel ki -
pász tor szak iránnyal)

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MA in
The o logy/Di vi nity

3. Kép zé si te rü let: hit tu do mány

4. A kép zé si idõ fél évek ben: 10 fél év, lel kész/lel ki pász -
tor szak irá nyon 12 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, lel kész/lel ki pász tor szak irá nyon
360 kre dit

6. A kép zés cél ja:

A kép zés cél ja olyan ér tel mi sé gi ek kép zé se, akik a te o -
ló gia tu do má nyát fel sõ fo kú szin ten mû ve lik, és kül de té -

sük nek meg fele lõen részt tud nak ven ni egy há zuk evan ge -
li zá ci ós te vé keny sé gé ben. A lel kész/lel ki pász tor szak irá -
nyon a kép zés cél ja ezen fe lül olyan el kö te le zett lel ké -
szek/lel ki pász to rok ok ta tá sa és ne ve lé se, akik egy há zuk
lel ké szi, papi te en dõ it tel jes kom pe ten ci á val el tud ják lát ni 
és az egyes kö zös sé gek szel le mi, lel ki és li tur gi kus veze -
tõivé le het nek. A mes ter fo ko za tot szer zet tek nek le he tõ sé -
gük nyí lik a vég zett sé gük és szak kép zett sé gük (szak irá -
nyuk) sze rin ti el he lyez ke dés re, il let ve arra, hogy ta nul má -
nya i kat dok to ri kép zés ben foly tas sák.

Az ok le vél ki adá sá nak fel té te le a te o ló gi ai szak nyel vi
kép zés tel je sí té se, to váb bá egy ide gen nyelv bõl kö zép fo -
kú, C tí pu sú ál la mi lag el is mert vagy az zal egyen ér té kû
nyelv vizs ga.

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re vo nat ko zó kü lön ren -
del ke zé sei alap ján a kép zés tar tal mát az egy há zi jogi sze -
mély ha tá roz za meg.

7. A kép zés szem pont já ból lé nye ges más ren del ke zé -
sek:

Az egyes egy há zak, il let ve egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek a szak és a szak kép zett ség ok le vél ben tör té nõ
meg ne ve zé sé re – az egy ház sa ját, bel sõ sza bá lyai sze -
rint – más el ne ve zést, fe le ke ze ti meg ha tá ro zást is hasz nál -
hat nak.

II. KATOLIKUS HITÉLETI SZAKOK

1. KATOLIKUS TEOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: ka to li kus te o 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: MA)

– szak kép zett ség: 
= ok le ve les ka to li kus te o ló gus
= ok le ve les ka to li kus lel kész

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Cat ho lic
The o lo gi an

– vá laszt ha tó szak irá nyok: te o ló gus, lel kész

3. Kép zé si te rü let: hit tu do mány

4. A kép zé si idõ fél évek ben: ka to li kus lel kész szak irá -
nyon10 fél év, lel kész szak irá nyon 12 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, to váb bá lel kész szak irá nyon
60 kre dit lel ké szi gya kor lat
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6. A kép zés cél ja:

A kép zés cél ja egy há zi és vi lá gi sze mé lyek kép zé se an -
nak ér de ké ben, hogy a ka to li kus ta ní tás ala pos is me re té -
ben kül de té sük nek meg fele lõen ve gye nek részt az egy ház
evan ge li zá ci ós te vé keny sé gé ben. A kép zés to váb bi cél ja
szak em be rek kép zé se, akik a hit tu do má nyok leg újabb
ered mé nye i nek olyan mély sé gû is me re te i vel ren del kez -
nek, ami al kal mas sá te szi õket a te o ló gia tu do má nyos mû -
ve lé sé re és dok to ri ta nul má nyok foly ta tá sá ra.

Az ok le vél ki adá sá nak fel té te le egy élõ ide gen nyelv bõl
kö zép fo kú, C tí pu sú ál la mi lag el is mert vagy az zal egyen -
ér té kû nyelv vizs ga, to váb bá la tin nyelv bõl ál la mi lag el is -
mert nyelv vizs ga vagy in téz mé nyi vizs ga.

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re vo nat ko zó kü lön ren -
del ke zé sei alap ján a kép zés tar tal mát az egy há zi jogi sze -
mély ha tá roz za meg.

2. KATOLIKUS KÁNONJOGÁSZ 
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: ka to li kus ká non -
jo gász

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: ka to li kus ká non jo gász

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Cat ho lic
Ca no nist

3. Kép zé si te rü let: hit 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: ka to li kus egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ben in dí tott hit éle ti alap kép zé si sza kok (ka te ké ta-lel -
ki pász to ri mun ka társ, kán tor, egy há zi kö zös ség szer ve zõ
stb.).

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

7. A kép zés cél ja:

A kép zés cél ja olyan ká non jo gá szok kép zé se, akik ké -
pe sek a ka to li kus ká non jog te rü le te in jo gal kal ma zói, jog -
ér tel me zõi és jog al ko tói te vé keny ség ma gas szin tû vég zé -
sé re, to váb bá a ká non jog te rü le tén tu do má nyos te vé keny -
ség foly ta tá sá ra. A mes ter fo ko za tot szer zet tek nek le he tõ -

sé gük nyí lik arra, hogy ta nul má nya i kat dok to ri kép zés ben
foly tas sák.

Az ok le vél ki adá sá nak fel té te le egy élõ ide gen nyelv bõl
kö zép fo kú, C tí pu sú ál la mi lag el is mert vagy az zal egyen -
ér té kû nyelv vizs ga, to váb bá la tin nyelv bõl ál la mi lag el is -
mert nyelv vizs ga vagy in téz mé nyi vizs ga.

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re vo nat ko zó kü lön ren -
del ke zé sei alap ján a kép zés tar tal mát az egy há zi jogi sze -
mély ha tá roz za meg.

III. REFORMÁTUS HITÉLETI SZAKOK

1. DIAKÓNIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: di akó nia

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: di a kó nus

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg ne ve zé se: De a con

3. Kép zé si te rü let: hit tu do mány

4. A kép zé si idõ fél évek ben: 7 fél év

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

6. A kép zés cél ja:

Olyan di a kó nu sok kép zé se, akik ke resz tyén ér té kek re
tá masz kod va, evan gé li u mi szel lem ben ké pe sek a szük sé -
get szen ve dõ em ber tár sa ik nak tes ti, szo ci á lis, lel ki és spi -
ri tu á lis té ren se gít sé get nyúj ta ni. Fel ké szül tek a tár sa dal mi 
fe szült sé gek okoz ta egyen lõt len sé gek ke ze lé sé ben köz re -
mû köd ni, együtt mû köd ve az ön kor mány za tok, a szo ci á lis,
az egész ség ügyi el lá tó rend sze rek kü lön fé le szak te rü le te in
mun kál ko dó szak em be rek kel. Ké pe sek az egyé nek, csa lá -
dok, gyü le ke ze tek prob lé ma meg ol dó ké pes sé gé nek fej -
lesz té sé re, az egyé nek és kö zös sé ge ik tár sa dal mi in teg rá -
ci ó já nak tá mo ga tá sá ra, a kí vá na tos együtt mû kö dés elõ se -
gí té sé re. Az alap fo ko za tot szer zet tek nek le he tõ sé gük nyí -
lik a vég zett sé gük és szak kép zett sé gük sze rin ti el he lyez -
ke dés re, il let ve arra, hogy ta nul má nya i kat a kép zés má so -
dik cik lu sá ban foly tas sák.

Az ok le vél ki adá sá nak fel té te le egy ide gen nyelv bõl kö -
zép fo kú, C tí pu sú ál la mi lag el is mert vagy az zal egyen ér té -
kû nyelv vizs ga.
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A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re vo nat ko zó kü lön ren -
del ke zé sei alap ján a kép zés tar tal mát a Ma gyar or szá gi Re -
for má tus Egy ház Zsi na ta ha tá roz za meg.

IV. HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ,
A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ,
 EVANGÉLIUMI PÜNKÖSDI KÖZÖSSÉG

HITÉLETI SZAKJAI

1. TEOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: te o 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: te o ló gus (lel kész/lel ki pász tor szak -
iránnyal)

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg ne ve zé se: BA in
The o logy

3. Kép zé si te rü let: hit tu do mány

4. A kép zé si idõ fél évek ben: 6 fél év, lel kész/lel ki pász -
tor szak irá nyon 8 fél év

5. Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 180 kre dit, lel kész/lel ki pász tor szak irá nyon
240 kre dit

6. A kép zés cél ja:

A kép zés cél ja olyan te o ló gu sok kép zé se, akik a kép zés
so rán meg is me rik a te o ló gia tu do mány rend sze rét, amely -
be be le ér ten dõ a for rás ku ta tás, a tör té ne ti is me re tek meg -
szer zé se és a tu do mány rend szer szisz te ma ti kus fel dol go -
zá sa. To váb bi cél a val lás ha gyo mány és a tár sa dal mi, il let -
ve kul túr kör nye ze ti kap cso la tá nak meg is me ré se, és az eb -
ben  való te vé keny ség re  való fel ké szü lés. Az alap fo ko za tot 
szer zet tek nek le he tõ sé gük nyí lik a vég zett sé gük és szak -
kép zett sé gük (szak irá nyuk) sze rin ti el he lyez ke dés re, il let -
ve arra, hogy ta nul má nya i kat a kép zés má so dik cik lu sá ban 
foly tas sák.

Az ok le vél ki adá sá nak fel té te le egy ide gen nyelv bõl kö -
zép fo kú, C tí pu sú ál la mi lag el is mert vagy az zal egyen ér té -
kû nyelv vizs ga.

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re vo nat ko zó kü lön ren -

del ke zé sei alap ján a kép zés tar tal mát az egy há zi jogi sze -
mély ha tá roz za meg.

7. A kép zés szem pont já ból lé nye ges más ren del ke zé -
sek:

Az egyes egy há zak, il let ve egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek a szak és a szak kép zett ség ok le vél ben tör té nõ
meg ne ve zé sé re – az egy ház sa ját, bel sõ sza bá lyai sze -
rint – más el ne ve zést, fe le ke ze ti meg ha tá ro zást is hasz nál -
hat nak.

V. MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK
SZÖVETSÉGE

1. FELEKEZETI SZOCIÁLIS MUNKÁS
 ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. 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: fe le ke ze ti szo ci á lis mun kás
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Re li gi o us

Com mu nity’s So ci al Wor ker

2. Kép zé si te rü let: hit tu do mány

3. A kép zé si idõ fél évek ben: 7 fél év

4. Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez szük sé ges kre di tek
szá ma: 210 kre dit

5. A kép zés cél ja:

Olyan fe le ke ze ti szo ci á lis mun ká sok kép zé se, akik fel -
ké szül tek az em be ri vi sel ke dés rõl és a tár sa dal mi rend sze -
rek rõl  szóló el mé le tek fel hasz ná lá sá val, az em be ri jo go -
kon és a tár sa dal mi igaz sá gos ság el ve in ala pu ló, a tár sa -
dal mi in teg rá ci ót, a de mok ra ti kus vi szo nyok erõ sí té sét
szol gá ló szak mai mun ka vég zé sé re. Ké pe sek az em ber és
tár sa dal mi kör nye ze te kö zöt ti har mó nia ki ala kí tá sá ra és
õr zé sé re, a fe szült sé ge ket hor do zó vi szo nyok, szo ci á lis
prob lé mák meg elõ zé sé re, szak sze rû ke ze lé sé re, a holo -
kauszt túl élõ i nek gon do zá sá ra. A kép zés cél ja to váb bá
olyan ér ték rend szer ki ala kí tá sa, és en nek meg fe le lõ is me -
re tek nyúj tá sa, amely a kö vet ke zõ spe ci á lis fel ada tok meg -
ol dá sát is le he tõ vé te szik: a ma gyar or szá gi és a ré gió ma -
gyar ajkú zsi dó kö zös sé gei tör té ne té nek, fe jõ dé sé nek meg -
is me ré se; olyan tu dás meg szer zé se, amely al kal mas sá tesz
a ma gyar zsi dó szel le mi örök ség meg õr zé sé re és to vább -
adá sá ra; az ez zel össze füg gõ spe ci á lis prob lé mák fel is me -
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ré sé re, ezek nek tár sa dal mi össze füg gés ben  való szem lé le -
té re; a zsi dó szo ci á lis in téz mény és esz köz rend szer fej lesz -
té sé re és meg újí tá sá ra tár sa dal mi, in téz mé nyi és szak mai
szin ten. Az alap sza kon vég zet tek nek le he tõ sé gük nyí lik a
vég zett sé gük és szak kép zett sé gük sze rin ti el he lyez ke dés -
re és kel lõ mély sé gû el mé le ti is me re tek kel ren del kez nek
ta nul má nya ik nak a kép zés má so dik, mes ter fo ko za tot adó
cik lu sá ban tör té nõ foly ta tá sá hoz.

Az ok le vél ki adá sá nak fel té te le egy ide gen nyelv bõl kö -
zép fo kú, C tí pu sú ál la mi lag el is mert vagy az zal egyen ér té -
kû nyelv vizs ga.

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re vo nat ko zó kü lön ren -
del ke zé sei alap ján a kép zés tar tal mát az egy há zi jogi sze -
mély ha tá roz za meg.

2. JUDAISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: ju da isz ti ka

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: ju da isz ti ka alap sza kos ju da is ta
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: BA in

Ju da ic Stu di es

3. Kép zé si te rü let: hit tu do mány

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

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

6. A kép zés cél ja:

Olyan szak em be rek kép zé se, „ki ne ve lé se”, akik ké pe -
sek a ju da isz ti ka tu do mány te rü le té nek mind val lá si, mind
pe dig vi lá gi jel le gû tar tal ma it ma gas szín vo na lon kép vi -
sel ni, in terp re tál ni, mi vel a zsi dó val lás ról, fi lo zó fi á ról,
tör té ne lem rõl, iro da lom ról át fo gó és ala pos is me re tek kel
ren del kez nek; to váb bá meg fe le lõ jár tas ság gal és kész ség -
gel bír nak a bib li ai és a mo dern hé ber nyelv ben. Az alap -
sza kon vég zet tek nek le he tõ sé gük nyí lik a vég zett sé gük és
szak kép zett sé gük sze rin ti el he lyez ke dés re és kel lõ mély -
sé gû el mé le ti is me re tek kel ren del kez nek a kép zés má so -
dik mes ter fo ko za tot adó cik lu sá ban tör té nõ foly ta tá sá hoz.

Az ok le vél ki adá sá nak fel té te le an gol kö zép fo kú C tí pu -
sú ál ta lá nos nyel vi, ál la mi lag el is mert vagy az zal egyen ér -
té kû nyelv vizs ga le té te le.

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re vo nat ko zó kü lön ren -
del ke zé sei alap ján a kép zés tar tal mát az egy há zi jogi sze -
mély ha tá roz za meg.

3. RABBIHELYETTES ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: rab bi he lyet tes

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: rab bi he lyet tes

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: As sis tant 
Rab bi

3. Kép zé si te rü let: hit tu do mány

4. A kép zé si idõ fél évek ben: 8 fél év

5. Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 240 kre dit

6. A kép zés cél ja:

Olyan rab bi he lyet te sek kép zé se, „ki ne ve lé se”, akik a
zsi dó hit élet ben, li tur gi á ban és tu do má nyos ság ban ott ho -
no sak, ide gen nyel vi is me re tek kel ren del kez nek és azon
kom mu ni kál ni tud nak, így ké pe sek lesz nek a meg fe le lõ
irá nyí tás sal a zsi dó hit éle ti, li tur gi ai és pasz to rá lis alap te -
vé keny sé gek el lá tá sá ra és irá nyí tá sá ra a ha tá ron in ne ni és
az azon túli zsi dó hit köz sé gek nél, kö zös sé gek nél. A rab bi -
he lyet tes alap sza kon vég zet tek nek le he tõ sé gük nyí lik a
vég zett sé gük és szak kép zett sé gük sze rin ti el he lyez ke dés -
re, és kel lõ mély sé gû el mé le ti és gya kor la ti is me re tek kel
ren del kez nek a kép zés má so dik, mes ter fo ko za tot adó cik -
lu sá ban tör té nõ foly ta tá sá hoz.

Az ok le vél ki adá sá nak fel té te le iv rit (mo dern hé ber) kö -
zép fo kú C tí pu sú ál ta lá nos nyel vi, ál la mi lag el is mert vagy
az zal egyen ér té kû nyelv vizs ga meg lé te.

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re vo nat ko zó kü lön ren -
del ke zé sei alap ján a kép zés tar tal mát az egy há zi jogi sze -
mély ha tá roz za meg.

4. ZSIDÓ LITURGIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: zsi dó li tur gi ka

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: zsi dó li tur gi kus
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Je wish

Li tur gist
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3. Kép zé si te rü let: hit tu do mány

4. A kép zé si idõ fél évek ben: 8 fél év

5. Az alap fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 240 kre dit

6. A kép zés cél ja:

Olyan szak em be rek kép zé se, akik ké pe sek a zsi dó li tur -
gi ka te rü le té nek mind val lá si, mind pe dig vi lá gi jel le gû
tar tal ma it ma gas szín vo na lon kép vi sel ni és in terp re tál ni;
va la mint a zsi dó hit élet ben, li tur gi á ban ott ho no sak, így ké -
pe sek lesz nek a meg fe le lõ irá nyí tás sal a zsi dó hit éle ti és li -
tur gi ai alap te vé keny sé gek el lá tá sá ra a ha tá ron in ne ni és az
azon túli zsi dó hit köz sé gek nél, kö zös sé gek nél. A zsi dó li -
tur gi ka alap sza kon vég zet tek nek le he tõ sé gük nyí lik a vég -
zett sé gük és szak kép zett sé gük sze rin ti el he lyez ke dés re, és 
kel lõ mély sé gû el mé le ti és gya kor la ti is me re tek kel ren del -
kez nek a kép zés má so dik cik lus ban tör té nõ foly ta tá sá hoz.

Az ok le vél ki adá sá nak fel té te le egy ide gen nyelv bõl kö -
zép fo kú, C tí pu sú, ál la mi lag el is mert vagy az zal egyen ér -
té kû nyelv vizs ga.

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re vo nat ko zó kü lön ren -
del ke zé sei alap ján a kép zés tar tal mát az egy há zi jogi sze -
mély ha tá roz za meg.

5. RABBI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: rab bi

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség dip lo má ban 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: rab bi
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Rab bi

3. Kép zé si te rü let: hit tu do mány

4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott szak: rab bi he lyet tes alap kép zé si szak.

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

6. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez szük sé ges kre di tek
szá ma: 120 kre dit

7. A kép zés cél ja:

Olyan rab bik kép zé se, akik ren del kez nek az egye te mes
em be ri kul tú ra össze füg gé se i nek ala pos és mély is me re té -
vel; is me rik a zsi dó ság ere de ti nyel vû for rá sa it, in terp re tá -
ci ó it és a zsi dó val lás hit be li rend sze rét; va la mint ké pe sek
és ké szek tu dá suk to vább fej lesz té sé re. A rab bi te en dõ ket

el tud ják lát ni és a hit köz sé gek szel le mi, lel ki és li tur gi kus
ve ze tõ i vé vál hat nak. A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek -
nek le he tõ sé gük nyí lik a vég zett sé gük és szak kép zett sé -
gük sze rin ti el he lyez ke dés re, és 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 dok -
to ri kép zés ben tör té nõ foly ta tá sá hoz.

Az ok le vél ki adá sá nak fel té te le iv rit (mo dern hé ber) kö -
zép fo kú, C tí pu sú, ál la mi lag el is mert vagy az zal egyen ér -
té kû nyelv vizs ga, va la mint an gol alap fo kú C tí pu sú ál la -
mi lag el is mert vagy az zal egyen ér té kû nyelv vizs ga.

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re vo nat ko zó kü lön ren -
del ke zé sei alap ján a kép zés tar tal mát az egy há zi jogi sze -
mély ha tá roz za meg.

6. ZSIDÓ MÛVELÕDÉSTÖRTÉNET
 MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség dip lo má ban 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: kul tú ra tör té nész
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: His to rist

of Je wish Cul tu re

2. Kép zé si te rü let: hit tu do mány

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

4. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez szük sé ges kre di tek
szá ma: 120 kre dit

5. A kép zés cél ja:

A ju da iz mus, a ju da isz ti ka, a zsi dó tör té ne lem, a zsi dó
iro da lom, a zsi dó fi lo zó fia, a zsi dó ság gal fog lal ko zó tu do -
mány te rü le tek és a mû vé szet tu do má nyok ban, va la mint az
egye te mes kul tú ra disz cip lí ná i ban jár tas, és a hé ber mel lett 
leg alább egy mo dern vi lág nyel ven kom mu ni kál ni ké pes
kul tú ra tör té né szek kép zé se. A sza kon dip lo mát szer zõk a
zsi dó kul tu rá lis, szo ci á lis, és kö zös ség-po li ti kai élet te rü -
le tei mel lett, az ál ta lá ban vett kul tu rá lis, ok ta tá si, és tu do -
má nyos élet ben is al kal maz hat ják itt szer zett is me re te i ket.
A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek nek le he tõ sé gük nyí lik a 
vég zett sé gük és szak kép zett sé gük sze rin ti el he lyez ke dés -
re, és 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 dok to ri kép zés ben tör té nõ
foly ta tá sá hoz.

Az ok le vél ki adá sá nak fel té te le egy ide gen nyelv bõl kö -
zép fo kú, C tí pu sú ál la mi lag el is mert vagy az zal egyen ér té -
kû nyelv vizs ga, va la mint egy alap fo kú C tí pu sú ál la mi lag
el is mert vagy az zal egyen ér té kû nyelv vizs ga.
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A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re vo nat ko zó kü lön ren -
del ke zé sei alap ján a kép zés tar tal mát az egy há zi jogi sze -
mély ha tá roz za meg.

VI. A TAN KAPUJA BUDDHISTA EGYHÁZ

1. BUDDHISTA TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: budd his ta ta ní tó

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: budd his ta ta ní tó (zá ró jel ben meg je -
löl ve a szak irányt)

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Budd his -
tic Pri ma ry Scho ol Te a cher, (spe ci a li za ti on)

– vá laszt ha tó szak irá nyok: dhar ma-ta ní tói, val lás tör té -
ne ti és fi lo zó fi ai, in di ai nyel vi és kul túr tör té ne ti, ti be ti
nyel vi és kul túr tör té ne ti, kí nai nyel vi és kul túr tör té ne ti, ja -
pán nyel vi és kul túr tör té ne ti, budo szak ok ta tói

3. Kép zé si te rü let: hit tu do mány

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

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

6. A kép zés cél ja:

A sza kon fo lyó ok ta tás cél ja a budd his ta hit tu do mány
kü lön bö zõ meg kö ze lí té si mód sze re ket al kal ma zó ága i -
ban jár tas szak em be rek kép zé se, akik alap szin ten is me -
rik a budd his ta val lás ki ala ku lá sá nak tör té ne ti elõz mé -
nye it és hát te rét; a Tan alap ve tõ té te le it le fek te tõ Sák ja -
mu ni Budd ha éle tét és ta ní tá sa it; a budd hiz mus szé les
körû el ter je dé sé nek fo lya ma tát; a budd hiz mus meg ha tá -
ro zó fi lo zó fi ai is ko lá i nak ki ala ku lá sát és esz me rend sze -
rét; a budd hiz mus vi lá gi ak ré szé re ki dol go zott élet gya -
kor la tát, me di tá ci ós pra xi sát; a budd hiz mus szent ira ta it
és kom men tár iro dal mát; a budd hiz mus mû vé sze tét és
kul tú rá ját; to váb bá a ha gyo má nyos budd his ta ta ní tás -
nak a mo dern em ber gon dol ko dá sá ra gya ko rolt ki egyen -
sú lyo zó és át for má ló ha tá sát.

Az ok le vél ki adá sá nak fel té te le egy ide gen nyelv bõl kö -
zép fo kú, C tí pu sú, ál la mi lag el is mert vagy az zal egyen ér -
té kû nyelv vizs ga.

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re vo nat ko zó kü lön ren -

del ke zé sei alap ján a kép zés tar tal mát az egy há zi jogi sze -
mély ha tá roz za meg.

2. BUDDHISTA TANÍTÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: budd his ta ta ní tó

2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség dip lo má ban 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: budd his ta ta ní tó (zá ró jel ben meg je -
löl ve a szak irányt)

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Budd his -
tic Pri ma ry Scho ol Te a cher (spe ci a li za ti on)

– vá laszt ha tó szak irá nyok: dhar ma-ta ní tói, val lás tör té -
ne ti és fi lo zó fi ai, in di ai nyel vi és kul túr tör té ne ti, ti be ti
nyel vi és kul túr tör té ne ti, kí nai nyel vi és kul túr tör té ne ti, ja -
pán nyel vi és kul túr tör té ne ti

3. Kép zé si te rü let: hit tu do mány

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

5. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez szük sé ges kre di tek
szá ma: 120 kre dit

6. A kép zés cél ja:

A mes ter kép zé si sza kon fo lyó ok ta tás cél ja a budd his ta ta -
ní tó alap kép zé si sza kon el sa já tí tott is me re tek re és kom pe -
ten ci ák ra épít ve azok to váb bi bõ ví té se, il let ve el mé lyí té se,
kü lö nös te kin tet tel a kö vet ke zõ te rü le tek re: a budd hiz mus
meg ha tá ro zó fi lo zó fi ai is ko lá i nak rész le tes, el mé lyült meg -
is me ré se; a budd hiz mus vi lá gi ak ré szé re ki dol go zott élet -
gya kor la tá nak, me di tá ci ós pra xi sá nak ma ga sabb szin tû, élet -
mód sze rû el sa já tí tá sa; a budd hiz mus szent ira ta i nak és kom -
men tár iro dal má nak ide gen (an gol) nyel vû for dí tá sok ra is tá -
masz ko dó ala pos fel dol go zá sa; a budd hiz mus szent ira ta i nak 
és kom men tár iro dal má nak ide gen (an gol) nyel vû for dí tá -
sok ra is tá masz ko dó má sod la gos szak iro da lom át te kin té se,
rész ben fel dol go zá sa; a budd hiz mus nyu ga ti el ter je dé sé nek
és be á gya zó dá si fo lya ma tá nak ta nul má nyo zá sa; a budd hiz -
mus és a mo dern tár sa da lom tu do má nyok, ter mé szet tu do má -
nyok le het sé ges kap cso la tá nak vizs gá la ta; a budd hiz mus és
más val lá sok össze ha son lí tó elem zé se; to váb bá a ha gyo má -
nyos budd his ta ta ní tás ma gas szin tû ki fej té sé nek és át adá sá -
nak kész sé ge.

Az ok le vél ki adá sá nak fel té te le an gol nyelv bõl kö zép -
fo kú, C tí pu sú, ál la mi lag el is mert vagy az zal egyen ér té kû
nyelv vizs ga.

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re vo nat ko zó kü lön ren -
del ke zé sei alap ján a kép zés tar tal mát az egy há zi jogi sze -
mély ha tá roz za meg.
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 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
32/2007. (III. 19.) KE

határozata

rektori megbízásról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban meg -
állapított jog kö röm ben, a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 100. § a) pont ja alap ján, az ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz ter nek a fenn tar tó val egyet ér tés ben tett
ja vas la tá ra, a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye te men
dr. Sza bó Já nos egye te mi ta nárt – 2007. már ci us 16-tól
2010. jú li us 1-jé ig ter je dõ idõ tar tam ra – meg bí zom a rek -
to ri fel ada tok el lá tá sá val.

Bu da pest, 2007. már ci us 6.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. már ci us 12.

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

KEH ügy szám: V-2/1076/2007.

A Köztársasági Elnök
33/2007. (III. 19.) KE

határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) bekez -
désének a) pont ja alap ján, a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter -
jesz té sé re dr. Le hel György mér nök ez re dest 2007. már -
cius 15-i ha tállyal dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. már ci us 8.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. már ci us 10.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/1156/2007.

A Köztársasági Elnök
34/2007. (III. 19.) KE

határozata

büntetés-végrehajtási dandártábornoki
kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
fog lalt jog kö röm ben, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter elõ ter jesz té sé re dr. Pan ta li Zol tán büntetés-végrehaj -
tási ez re dest, a Sop ron kõ hi dai Fegy ház és Bör tön pa rancs -
no kát, 2007. már ci us 15-i ha tállyal bün te tés-vég re haj tá si
dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. ja nu ár 22.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. ja nu ár 25.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/0328/2007.

A Köztársasági Elnök
35/2007. (III. 19.) KE

határozata

rendõr dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 miniszter elõ ter jesz té sé re, Ali At ti la nyug ál lo má nyú
 rendõr ez re dest, 2007. már ci us 15-i ha tállyal nyugállo -
mányú rend õr dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. feb ru ár 23.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök
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El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. feb ru ár 26.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/0883/2007.

A Köztársasági Elnök
36/2007. (III. 19.) KE

határozata

rendõr dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 miniszter elõ ter jesz té sé re, dr. So czó Lász ló rend õr ez re -
dest 2007. már ci us 15-i ha tállyal rend õr dan dár tá bor nok ká 
 kinevezem.

Bu da pest, 2007. feb ru ár 23.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. feb ru ár 26.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/0880/2007.

A Köztársasági Elnök
37/2007. (III. 19.) KE

határozata

rendõr dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 miniszter elõ ter jesz té sé re, Szik Lász ló rend õr ez re dest
2007. már ci us 15-i ha tállyal rend õr dan dár tá bor nok ká
 kinevezem.

Bu da pest, 2007. feb ru ár 23.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. feb ru ár 26.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/0879/2007.

A Köztársasági Elnök
38/2007. (III. 19.) KE

határozata

határõr dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 miniszter elõ ter jesz té sé re, Ár vai Fe renc ha tár õr ez re dest
2007. már ci us 15-i ha tállyal ha tár õr dan dár tá bor nok ká
 kinevezem.

Bu da pest, 2007. feb ru ár 23.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. feb ru ár 26.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/0884/2007.

A Köztársasági Elnök
39/2007. (III. 19.) KE

határozata

határõr dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 miniszter elõ ter jesz té sé re, Fü lep Imre nyug ál lo má nyú
 határõr ez re dest 2007. már ci us 15-i ha tállyal nyug ál lo má -
nyú ha tár õr dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. feb ru ár 23.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök
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El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. feb ru ár 26.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/0885/2007.

A Köztársasági Elnök
40/2007. (III. 19.) KE

határozata

határõr dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 miniszter elõ ter jesz té sé re, Se bõk Sán dor nyug ál lo má nyú
ha tár õr ez re dest 2007. már ci us 15-i ha tállyal nyug ál lo má -
nyú ha tár õr dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. feb ru ár 23.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. feb ru ár 26.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/0886/2007.

A Köztársasági Elnök
41/2007. (III. 19.) KE

határozata

határõr dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti

 miniszter elõ ter jesz té sé re, dr. Szil vá sy Ist ván ha tár õr ez re -
dest 2007. már ci us 15-i ha tállyal ha tár õr dan dár tá bor nok -
ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. feb ru ár 15.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. feb ru ár 21.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/0750/2007.

A Köztársasági Elnök
42/2007. (III. 19.) KE

határozata

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és szolgálati nyugállományba

helyezésérõl

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ja vas la tá ra, 
az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben Ba lázs Jó zsef dan dár tá bor nok
szol gá la ti vi szo nyát, ér de mei el is me ré se mel lett, a fegy -
veres szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti
 viszonyáról szó ló 1996. évi XLIII. tör vény 56. § (2) be kez -
dés c) pont ja alap ján 2007. jú li us 31-i ha tállyal megszün -
tetem, és 2007. au gusz tus 1-jei ha tállyal szol gá la ti nyug -
állományba he lye zem.

Bu da pest, 2007. feb ru ár 15.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Dr. Szil vá sy György s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/0684/2007.
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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.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 99 792 Ft. Egy pél dány ára: 210 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +189 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

07.0882 – 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.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2007. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 99 792 Ft/év
Hi va ta los Ér te sí tõ 15 372 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 22 932 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 5 544 Ft/év
Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 18 900 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 4 788 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 22 176 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 27 720 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 3 528 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 18 396 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 23 436 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 6 552 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 18 648 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 15 876 Ft/év
Jog ta nács adó 6 804 Ft/év

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 15 120 Ft/év
Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24 696 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 18 900 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 20 160 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 15 372 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 21 924 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 30 492 Ft/év
Sport ér te sí tõ 5 040 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 13 104 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 15 624 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 11 844 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 6 552 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 5 040 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 19 908 Ft/év
L'u do vé no viny 3 780 Ft/év
Ne ue Ze i tung 4 788 Ft/év

Cég köz löny CD

A Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós – az üz le ti élet ben részt ve võk szá má ra nél kü löz he tet len, nap ra kész – adat bázisát tar tal ma zó,  
 het i rend sze res ség gel le me zen meg je le nõ la p for má tu ma 2007. ok tó ber 1-jé tõl vár ha tó an meg újul. Er re te kin tet tel a CD a 2007. év ben ja nu ár 1-jé tõl

szep tem ber 30-ig fi zet he tõ elõ. A há rom ne gyed éves elõ fi ze tés dí ja a 20%-os áfá val: 106 272 Ft.

Köz be szer zé si Ér te sí tõ

A he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si fel hí vás rész le tes le írá sát és fel té te le it tar tal ma zó Közbeszer zési Ér te sí tõ cí mû
hi va ta los la p ré vén az elõ fi ze tõk a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het nek a pá lyá za tok ról. Az Ér te sí tõ – a ter ve zett for má tum vál tás
miatt – a 2007. év ben fél év re fi zet he tõ elõ. A fél éves elõ fi ze tés dí ja áfá val: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft
 

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Euró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2006-os év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 12 000 Ft + áfa.




