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ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
76/2007. (VIII. 30.) GKM

rendelete

a közúti közlekedésben használt menetíró
készülékekrõl  szóló, 1985. december 20-i

3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról  szóló
124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dé se b) pont já nak 14., 19. és 24. al pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  §-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:

1.  §

A köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé kek -
rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i 3821/85/EGK ta ná csi ren -
de let vég re haj tá sá ról  szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM ren -
de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ren de let al kal ma zá si köre ki ter jed:]
„c) a di gi tá lis ta cho gráf és a ta cho gráf kár tya, az adat rög -

zí tõ lap, va la mint a te vé keny ség iga zo ló lap használa tára,”

2.  §

Az R. 2.  §-a a kö vet ke zõ t) pont tal egé szül ki:
[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„t) te vé keny ség iga zo ló lap: a köz úti szál lí tás ra vo nat -

ko zó egyes szo ci á lis jog sza bá lyok kal kap cso la tos for ma -
nyom tat vány ról  szóló, 2007. áp ri lis 12-ei 2007/230/EK bi -
zott sá gi ha tá ro zat alap ján a 3. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott ok mány, ame lyen a mun kál ta tó iga zol ja, és a gép -
jár mû ve ze tõ nyi lat ko zik ar ról, hogy egy meg ha tá ro zott
idõ szak ban nem vég zett az 561/2006/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let vagy a 2001. évi IX. tör vénnyel
ki hir de tett, a nem zet kö zi köz úti fu va ro zást vég zõ jár mû -
vek sze mély ze té nek mun ká já ról  szóló Eu ró pai Meg ál la -
po dás (a továb biak ban: AETR Meg ál la po dás) ha tá lya alá
tar to zó te vé keny sé get.”

3.  §

(1) Az R. 6.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ
al cím lép:

„A tachográf, az adatrögzítõ lap, a tachográf kártya
és a tevékenységigazoló lap használata”

(2) Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ (9) és (10) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) A mun kál ta tó a gép jár mû ve ze tõ ré szé re a 3. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott te vé keny ség iga zo ló la pot kö -
te les ki ad ni azok ra a na pok ra, ame lye ken a gép jár mû ve ze -
tõ nem vég zett az 561/2006/EK euró pai par la men ti és ta -
ná csi ren de let vagy az AETR Meg álla po dás ha tá lya alá
tar to zó te vé keny sé get. Az iga zo lá son a mun kál ta tó – a ré -
szé re a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott nyil ván tar tás
ada ta i val össz hang ban – meg kell je löl je

a) a 13. pon tot, ha a gép jár mû ve ze tõ ke re sõ kép te len sé -
get oko zó be teg ség  miatt nem vég zett mun kát,

b) a 14. pon tot, ha a gép jár mû ve ze tõ a sza bad sá ga  miatt 
nem vég zett mun kát, vagy

c) a 15. pon tot, ha a gép jár mû ve ze tõ olyan mun kát vég -
zett, amely nem tar to zik az 561/2006/EK euró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let vagy az AETR Meg álla po dás ha -
tá lya alá.

(10) A gép jár mû ve ze tõ kö te les a ré szé re ki adott te vé -
keny ség iga zo ló lap 17–18. pont ját a jár mû ve ze tõi te vé -
keny sé gé nek meg kez dé se elõtt ki töl te ni, to váb bá a te vé -
keny ség iga zo ló la pot a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let ben
meg ha tá ro zott mó don – az adat rög zí tõ la pok ra vo nat ko zó
elõ írások meg fe le lõ al kal ma zá sá val – kell ke zel ni.”

4.  §

Az R. 15.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 3821/85/EGK ren de le te (1985. de cem ber
20.) a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé -
kek rõl, 4–5. cikk, 7–10. cikk, 12. cikk (2) és (3) be kez dés,
13. cikk, 14. cikk (3)–(5) be kez dés, 15. cikk (5) be kez dés,
16. cikk (1) és (3) be kez dés,

b) a Ta nács 2135/98/EK ren de le te (1998. szep tem ber
24.) a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lék rõl 
 szóló 3821/85/EGK ren de let, to váb bá a 3820/84/EGK és a 
3821/85/EGK ren de le tek vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
88/599/EGK irány elv mó do sí tá sá ról, 1. cikk 2. pont,
4. pont, 5. pont a)–c) al pont, 6. pont, 7. pont b) al pont,
9. pont b) al pont,

c) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 561/2006/EK ren -
de le te (2006. már ci us 15.) a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó
egyes szo ciá lis jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, a
3821/85/EGK és a 2135/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá -
sá ról, valamint a 3820/85/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl, 10. cikk (5) be kez dés a) pont i) al pont,

d) a Bi zott ság 2007/230/EK ha tá ro za ta (2007. áp ri -
lis 12.) a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes szo ciá lis jog -
sza bá lyok kal kap cso la tos for ma nyom tat vány ról.”
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5.  §

Az R. az e ren de let mel lék le té ben fog lalt 3. szá mú mel -
lék let tel egé szül ki.

6.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ha tá lyát vesz ti a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon.

7.  §

Ez a ren de let a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes szo -
ciá lis jog sza bá lyok kal kap cso la tos for ma nyom tat vány ról
 szóló, 2007. áp ri lis 12-ei 2007/230/EK bi zott sá gi ha tá ro -
zat vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja
meg.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Melléklet a 76/2007. (VIII. 30.) GKM rendelethez

„3. szá mú mel lék let a 124/2005. (XII. 29.) GKM ren de let hez

Tevékenységigazoló lap

Az 561/2006/EK rendelet vagy a Nemzetközi Közúti Fuvarozást végzõ jármûvek személyzetének munkájáról
 szóló Európai Megállapodás

(AETR Megállapodás) alapján végzett tevékenységek igazolása

Az út megkezdése elõtt kell géppel kitölteni, majd aláírni!
Az eredeti tachográf-lapokkal együtt kell tárolni az elõ írás szerinti helyen!

A hamis igazolás kiállítása jogsértésnek minõsül!

1. A mun kál ta tó neve: ......................................................................................................................................................

2. Utca, ház szám (hrsz.), pos tai irá nyí tó szám, vá ros (te le pü lés), or szág: ........................................................................

3. Te le fon szám (a nem zet kö zi elõ hí vó szám mal): ...........................................................................................................

4. Fax szám (a nem zet kö zi elõ hí vó szám mal): .................................................................................................................

5. E-ma il cím: ...................................................................................................................................................................

Alul írott

6. Név: ..............................................................................................................................................................................

7. A vál lal ko zás ban be töl tött tiszt sé ge: ............................................................................................................................

ki je len tem, hogy a jár mû ve ze tõ

8. Név: ..............................................................................................................................................................................

9. Szü le té si ide je: .............................................................................................................................................................

10. Ve ze tõi en ge dély, sze mély azo nos sá gi iga zol vány vagy út le vél száma: ....................................................................

az aláb bi idõ szak ban:

11. (év-hó nap-nap-óra)-tól/-tõl: .......................................................................................................................................

12. (év-hó nap-nap-óra)-ig: ...............................................................................................................................................

13.  be teg ál lo mány ban volt (*)

14.  sza bad sá gon volt (*)

15.  olyan jár mû vet ve ze tett, amely men te sült az 561/2006/EK ren de let vagy az AETR Meg álla po dás ha tá lya alól (*)

* A 13., 14. és 15. pont kö zül csak az egyik vá laszt ha tó.
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16. A vál lal ko zás ré szé rõl, kelt ………………………… (hely) …………………………-án/-én,

alá írás ................................................

17. Alul írott, a jár mû ve ze tõ je ki je len tem, hogy nem ve zet tem az 561/2006/EK ren de let vagy az AETR Meg álla po dás
ha tá lya alá esõ jár mû vet a fen ti idõ szak ban.

18. Kelt ............................................. (hely) .................................-án/én,

jár mû ve ze tõ alá írá sa ................................................”

A gazdasági és közlekedési miniszter
77/2007. (VIII. 30.) GKM

rendelete

az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges 
azonosítók lekötésének és használatának díjáról  szóló

11/2005. (IX. 28.) IHM rendelet módosításáról

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Eht.) 182.  §-a (4) be kez dé sé nek d) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a gaz da sá gi és köz le -
ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának i) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a pénz ügy mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  §-ának b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében 
el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

Az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tá sok hoz szük sé ges 
azo no sí tók le kö té sé nek és hasz ná la tá nak díj ár ól  szóló
11/2005. (IX. 28.) IHM ren de let mel lék le té ben fog lalt
„RÖVID KÓDOK” címû táb lá zat a „ki egé szí tõ szol gál ta -
tás elõ tét (130–131)” meg ne ve zé sû sor után a következõ
sorral egészül ki:

[RÖVID KÓDOK
Éves díj
Ft/kód]

„har mo ni zált köz ér de kû szol gál ta tá sok har mo ni -
zált szá mai (116 def) 0”

2.  §

Ez a ren de let 2007. au gusz tus 31-én lép ha tály ba, és az
ezt kö ve tõ na pon ha tá lyát veszti.

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

Az oktatási és kulturális miniszter
32/2007. (VIII. 30.) 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.  § (2) be kez dés 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.  § a) pont já ban
fog lalt fel adat kö röm ben el jár va, a Ma gyar Rek to ri Kon fe ren -
cia egyet ér té sé vel a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az alap- és mes ter kép zé si sza kok kép zé si és ki me -
ne ti kö ve tel mé nye i rõl  szóló 15/2006. (IV. 3.) OM ren de let 
(a továb biak ban: Ren de let) 2. szá mú mel lék let III. rész
5. cím 8. pont má so dik gon do lat je les be kez dé sé ben a
„szak mai törzs anyag: 5–105 kre dit” szö veg rész he lyé be
a „szak mai törzs anyag: 95–105 kre dit” szö veg lép.

(2) A Ren de let 2. szá mú mel lék let IX. rész 1. cím
2. pont c) al pont já ban a „gyógy tor nász” szö veg rész
 helyébe a „gyógy tor nász-fi zi o te ra pe u ta” szö veg lép.

2.  §

(1) A Ren de let 3. szá mú mel lék let III. ré sze ki egé szül
e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rin ti ren del ke zé sek kel.

(2) A Ren de let 3. szá mú mel lék let III. rész 15. cím
7. pont b) al pont ja az „– a mi nõ ség irá nyí tás sal kapcso -
latos fel ada tok ter ve zé sé re, szer ve zé sé re és irá nyí tá sá ra.”
gon do lat je les be kez dés sel egé szül ki.

(3) A Ren de let 3. szá mú mel lék let III. rész
a) 18. cí mé nek he lyé be a „18. VÉDELMI VEZE -

TÉSTECHNIKAI RENDSZERSZERVEZÕ MES -
TERKÉPZÉSI SZAK” cím,



b) 18. cím 1. pont já ban, va la mint 2. pont má so dik gon -
do lat je les be kez dé sé ben a „rend szer ter ve zõ” szö veg rész
he lyé be a „rend szer szer ve zõ” szö veg lép.

(4) A Ren de let 3. szá mú mel lék let IV. ré sze ki egé szül
e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti ren del ke zé sek kel.

(5) A Ren de let 3. szá mú mel lék let VI. ré sze ki egé szül
e ren de let 3. szá mú mel lék le te sze rin ti ren del ke zé sek kel.

(6) A Ren de let 3. szá mú mel lék let VII. ré sze ki egé szül
e ren de let 4. szá mú mel lék le te sze rin ti ren del ke zé sek kel.

(7) A Ren de let 3. szá mú mel lék let XI. ré sze ki egé szül
e ren de let 5. szá mú mel lék le te sze rin ti ren del ke zé sek kel.

(8) A Ren de let 3. szá mú mel lék le te ki egé szül e ren de let
6. szá mú mel lék le te sze rin ti „XII. TERMÉSZETTUDO -
MÁNY KÉPZÉSI TERÜLET” résszel.

3.  §

(1) A Ren de let 4. szá mú mel lék let 4. pont 4.3. al pont já -
nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kép zé si idõ fél évek ben és a ta ná ri szak kép zett ség
meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre di tek szá ma a kép zés
kü lön bö zõ for mái sze rint:]

„4.3. A fõ is ko lai szin tû ta ná ri szak kép zett ség bir to ká -
ban a ta ná ri mes ter fo ko zat és a ko ráb bi egy szak kép zett -
ség nek meg fe lel tet he tõ ta ná ri szak kép zett ség meg szer zé se 
ese tén: 2 fél év, 60 kre dit; két ko ráb bi szak kép zett ség nek
meg fe lel tet he tõ ta ná ri szak kép zett ség meg szer zé se ese tén: 
3 fél év, 90 kre dit.”

(2) A Ren de let 4. szá mú mel lék let 4. pont 4.4. al pont já -
nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4.4. Újabb, ok le ve let adó ta ná ri szak kép zett ség meg -
szer zé sé re irá nyu ló kép zés ben:

a) a ta ná ri sza kon szer zett mes ter fo ko zat bir to ká ban:
2 fél év, 60 kre dit;

b) az egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû ta ná ri szak kép zett -
ség tõl el té rõ ta ná ri szak kép zett ség meg szer zé sé re irá nyu ló 
kép zés ben: 2 fél év, 60 kre dit, alap kép zés ben vagy fõ is ko -
lai szin tû kép zés ben szer zett pe da gó gus szak kép zett ség
ese tén 3 fél év, 90 kre dit.”

(3) A Ren de let 4. szá mú mel lék let 5. pont 5.1.1. al pont ja 
a kö vet ke zõ gon do lat je les be kez dés sel egé szül ki:

„– egy ta ná ri szak kép zett ség meg szer zé se ese tén a tan -
tárgy-pe da gó gi ai, szak mód szer ta ni is me re tek kre di tér té ke
leg alább 7 kre dit.”

(4) A Ren de let 4. szá mú mel lék let 6. pont 6.1. al pont
ötö dik gon do lat je les be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„– a 4.3. pont ban le írt 60, il let ve 90 kre di tes, a ta ná ri
mes ter fo ko zat meg szer zé sé re irá nyu ló kép zés nél az
5.1.1. elem kre di tér té ke szak kép zett sé gen ként 30-30 kre -
dit, az 5.1.2. és 5.1.3. ele mek kre di tér té ke rend re 10, il let -
ve 20 kre dit;”

(5) A Ren de let 4. szá mú mel lék let 6. pont 6.1. al pont
 hatodik gon do lat je les be kez dés b) pont já nak he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„b) a 4.4. b) pont ban le írt 90 kre di tes kép zés nél az
5.1.1., 5.1.2. és 5.1.3. ele mek kre di tér té ke rend re 50, 20,
il let ve 20 kre dit.”

(6) A Ren de let 4. szá mú mel lék let 8. pont 8.5. al pont já -
ban az „A ta ná ri szak dol go zat nak há rom össze te võ je van:” 
szö veg rész he lyé be az „A ta ná ri szak dol go zat nak ket tõ
össze te võ je van:” szö veg lép.

(7) A Ren de let 4. szá mú mel lék let 8. pont 8.5. al pont 1. és
2. pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„1. a pe da gó gus pá lya meg is me ré sé re irá nyu ló és a ve -
ze tõ ta nár irá nyí tá sá val vég zett [8.4. a) és b)] gya kor lat
 tapasztalatainak, va la mint az össze füg gõ, szak kép zett sé -
gen kén ti egyé ni gya kor la tok so rán gyûj tött, il let ve a ta ní -
tást, gya kor la tot kí sé rõ sze mi ná ri um [8.4. c)] ta pasz ta la -
ta i nak a rend sze res összeg zé se (port fó lió),

2. e ta pasz ta la tok nak vagy a szak tárgy egy rész te rü le te
ta ní tá sá nak va la mely szak pe da gó gi ai, il let ve ál ta lá nos
 neveléstudományi szem pont sze rin ti, tu do má nyos ala pos -
sá gú be mu ta tá sa, elem zé se, ér té ke lé se vagy a ta ní tás hoz
szük sé ges se géd let ké szí té se (ta nul mány mi ni má li san
5 kre dit ér ték ben); a ta nul mány nak tük röz nie kell, hogy
a hall ga tó a szak mai té mát szak mód szer ta ni, ne ve lés tu do -
má nyi és pszi cho ló gi ai is me re te i re tá masz kod va az alap-
és kö zép fo kú ok ta tás szint je i nek, il let ve a szak kép zés
vagy a fel nõtt ok ta tás cél ja i nak meg fele lõen ké pes ki dol -
goz ni.”

4.  §

(1) A Ren de let 5. szá mú mel lék let I. rész 4. cím 1. pont -
já ban a „ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ” szö veg rész he -
lyé be a „te o ló gia” szö veg lép.

(2) A Ren de let 5. szá mú mel lék let II. rész 1. cím 4. pont -
já ban a „ka to li kus lel kész” szö veg rész he lyé be a „te o ló -
gus” szö veg lép.

5.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba és az azt kö ve tõ 15. na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) Ha tá lyát vesz ti a Ren de let 4. szá mú mel lék let 6. pont 
6.1. al pont ha to dik gon do lat je les be kez dés c) pont ja,
8. pont 8.5. al pont 3. pont ja, a fel sõ ok ta tás ban ta nu ló hall -
ga tók és az ok ta tók szak mai köny vek kel és fo lyó ira tok kal
tör té nõ jobb el lá tá sá val kap cso la tos for rá sok el osz tá sá ról
 szóló 7/1997. (II. 13.) MKM ren de let, va la mint a kül föl di
kul tu rá lis in té ze tek rõl  szóló 10/2007. (II. 28.) OKM ren -
de let 6.  § (2) és (3) be kez dé se.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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1. számú melléklet
a 32/2007. (VIII. 30.) OKM rendelethez

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

„28. ENERGETIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI
SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: ener ge ti kai mér -
nö ki

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

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

– szak kép zett ség: ok le ve les ener ge ti kai mér nök
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Energy

En gi ne er

3. Kép zé si te rü let: mû sza ki

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

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

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: a gé pész mér nö ki, a me chat ro ni kai mér nö ki és
vil la mos mér nö ki sza kok.

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

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

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

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 30–60 kre dit.

6.2. A szak mai törzs anya gá hoz ren del he tõ kre di tek
szá ma: 12–30 kre dit.

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

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

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

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

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

A kép zés cél ja olyan mér nö kök kép zé se, akik ké pe sek
üze mi, in téz mé nyi, ön kor mány za ti és la kos sá gi energia -
ellátó rend sze rek kon cep ci ó já nak ki dol go zá sá ra, ter ve zé -
sé re és üze mel te té sé re, va la mint nagy ener gia el lá tó, el osz -
tó és fel hasz ná ló rend sze rek át te kin té sé re és üzemelteté -
sére. Al kal ma sak ener ge ti kai fo lya ma tok mo del le zé sé re,
a mo del lek ma te ma ti kai meg fo gal ma zá sá ra, meg ol dá sá ra
és gya kor la ti be ve ze té sé re, ve ze té si, irá nyí tá si, szer ve zé si
és ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sá ra az ener ge ti ka te rü le tén. A
prog ram fel ké szít az ener ge ti kai mû sza ki fej lesz tés, ku ta -
tás, ter ve zés és ok ta tás fel ada ta i nak el lá tá sá ra, a ha zai
és/vagy eu ró pai szin tû mér nö ki fel ada tok meg ol dá sá ra,
va la mint az ener ge ti kai ta nul má nyok dok to ri kép zés ke re -
té ben való foly ta tá sá ra is.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:

– az ener ge ti kai szak má hoz kö tött el mé le tet és gya kor -
la tot, ren del kez nek bi zo nyos szin tû ma nu a li tás sal, mé ré si
kész ség gel, ezek la bo ra tó ri u mi szin tû is me re té vel,

– a ve ze tés hez kap cso ló dó fel ada to kat és te vé keny sé -
ge ket,

– a szá mí tó gé pes kom mu ni ká ci ót és elem zést,

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

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

– a glo bá lis tár sa dal mi és gaz da sá gi fo lya ma to kat.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:

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

– a tu do mány ág ban meg szer zett szak mai ta pasz ta lat is -
me re ti ha tá ra i ról szár ma zó in for má ci ók, fel me rü lõ új
prob lé mák, új je len sé gek fel dol go zá sá ra,

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

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

– szak ma i lag ma gas szin ten ön ál ló an meg ter vez ni és
vég re haj ta ni fel ada to kat,

– ön mû ve lés re, ön fej lesz tés re a sa ját tu dás ma ga sabb
szint re eme lé sé re,

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

– rend szer szem lé le tû, fo lya mat ori en tált gon dol ko dás -
mód alap ján komp lex ener ge ti kai rend sze rek ter ve zé sé re,
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– ener ge ti kai tech no ló gi ák és be ren de zé sek folyama -
tainak elem zé sé re, ter ve zé sé re, ki vi te le zé sé re, üzemelte -
tésére,

– rend szer- és irá nyí tás tech ni kai is me re tek, mé ré si
mód sze rek al kal ma zá sá ra az ener ge ti kai tech no ló gi ai
 folyamatok te rü le tén,

– fel hasz ná lói ener gia gaz dál ko dá si, vál lal ko zá si és
szer ve zé si is me re tek al kal ma zá sá ra,

– ener gia for rá sok és ener gia hor do zók gaz da sá gos fel -
hasz ná lá sá nak és a kör nye ze ti ér té kek kí mé lé sé nek pri o ri -
tás ként való ke ze lé sé re.

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

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

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

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

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

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

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

ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek: 20–40 kre dit
ma te ma ti ka (kö zön sé ges és par ci á lis dif fe ren ci ál egyen -

le tek, va ló szí nû ség-szá mí tás, nu me ri kus mód sze rek és al -
kal ma zá sa ik), vá lo ga tott fe je ze tek a fi zi ka egyes te rü le te i -
rõl (pl. anyag tan, áram lás tan, ter mo di na mi ka, vil la mos -
ság tan, me cha ni ka);

gaz da sá gi és hu mán is me re tek: 10–20 kre dit
pénz ügyi, ve ze tõi is me re tek, mér nök eti ka, jog, ener gia -

pi ac.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
12–30 kre dit

ener ge ti kai be ren de zé sek, vil la mos ener gia-ter me lés,
ener gia-fel hasz ná lói is me re tek, egyéb, in téz mé nyi ha tás -
kö rû szak mai törzs anyag.

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

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
a szak irá nyú kép zés ke re té ben meg sze rez he tõ dif fe ren -

ci ált szak mai is me re tek egy-egy ener gia el lá tá si szak te rü -
let hez (hõ- és vil la mos ener gia-ter me lés, hõ ener ge ti ka,

épü let ener ge ti ka), az egyes ener gia for rá sok ki ak ná zá sá -
hoz (meg úju ló ener gia for rá sok, atom ener ge ti ka) vagy az
ener ge ti kai kör nye zet vé de lem hez kap cso ló dó spe ci á lis
szak mai is me re te ket tar tal maz nak, be le ért ve a szak te rü let
ku ta tá si, ter ve zé si, lé te sí té si, üze mel te té si kér dé se it és
rend szer kap cso la ta it;

dip lo ma mun ka: 30 kre dit.

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

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

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

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

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

A hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul
szol gá ló is me re tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá -
ro zott – össze ve té se alap ján el is mer he tõ le gyen leg -
alább 70 kre dit a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi
is me ret kö rök ben:

– ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek (20 kre dit): ma -
te ma ti ka, fi zi ka és rész te rü le tei (me cha ni ka, hõ- és áram -
lás tan, vil la mos ság tan, mag- és ne ut ron fi zi ka);

– gaz da sá gi és hu mán is me re tek (10 kre dit): mik ro- és
mak ro öko nó mia, me nedzs ment, vál lal ko zás-gaz da ság tan,
ener ge ti kai gaz da ság tan;

– szak mai is me re tek (28 kre dit): in for ma ti kai is me re -
tek (prog ra mo zás, di gi tá lis tech ni ka, mé rés tech ni ka,
 jelfeldolgozás, rend szer tech ni ka, sza bá lyo zás tech ni ka),
elekt ro tech ni kai alap is me re tek (elekt ro tech ni ka, elekt ro -
ni ka, elekt ro ni kai al kal ma zá sok), szer ke ze ti és üzem ta ni
is me re tek (mér nö ki alap is me re tek, anyag szer ke zet tan,
szer ke zet tan, áram lás tech ni kai gé pek, hõ erõ gé pek, vil la -
mos gé pek);

– ener ge ti kai szak irá nyú is me re tek (12 kre dit): ener ge -
ti ka, vil la mos ener gia-ter me lés, meg úju ló ener gia for rá sok, 
vil la mos ener gia-rend sze rek, vil la mos haj tá sok, be ren de -
zé sek és há ló za tok, atom ener ge ti kai alap is me re tek, kör -
nye zet tech ni ka, ener gia el lá tás és fel hasz ná lás, épü let ener -
ge ti ka.

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.
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29. FA- ÉS BÚTORIPARI TERMÉKTERVEZÕ
MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: fa- és bú tor ipa ri
ter mék ter ve zõ 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 fa- és bú tor ipa ri ter mék ter -
ve zõ mér nök

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Pro duct
De sign En gi ne er (Wood and Fur ni tu re)

3. Kép zé si te rü let: mû sza ki

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

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe: az ipa ri ter mék- és for ma ter ve zõ mér nö ki alap kép -
zé si szak.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: a fa ipa ri mér nö ki, az épí tész mér nö ki, a könnyû -
ipa ri mér nö ki sza kok.

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

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

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

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

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

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma a dip lo ma mun ká val együtt: 50–60 kre dit.

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

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

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

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

A kép zés cél ja olyan mér nö kök kép zé se, akik ké pe sek
mû sza ki-tu do má nyos, gaz da sá gi, hu mán, va la mint for ma -
ter ve zõi (de sign) is me re te ik kel a fa fel dol go zá si és bú tor -
gyár tá si ipar ág ban a ter mék fej lesz tés va la mennyi fá zi sá -
ban ön ál ló mun ka vég zés re, al ko tó cso por tok ve ze té sé re,
mind a ha zai kis-, kö zép- és nagy vál la la ti, mind nemzet -
közi kör nye zet ben. A kép zé si prog ram fel ké szít a fa- és
bú tor ipa ri ter mék ter ve zés té ma kö ré be tar to zó ku ta tá si-fej -
lesz té si fel ada tok meg ol dá sá ban való al ko tó rész vé tel re,
va la mint ter mék ter ve zé si ta nul má nyok dok to ri kép zés
 keretében való foly ta tá sá ra is.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:

– a szak má hoz kö tött el mé le tet és gya kor la tot, ren del -
kez nek bi zo nyos szin tû ma nu a li tás sal, mé ré si kész ség gel,

– a ve ze tés hez kap cso ló dó fel ada to kat és te vé keny sé -
ge ket,

– a szá mí tó gé pes kom mu ni ká ci ót és elem zést,

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

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

– a glo bá lis tár sa dal mi és gaz da sá gi fo lya ma to kat.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:

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

– a tu do mány ág ban meg szer zett szak mai ta pasz ta lat
 ismereti ha tá ra i ról szár ma zó in for má ci ók, fel me rü lõ új
prob lé mák, új je len sé gek fel dol go zá sá ra,

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

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

– szak ma i lag ma gas szin ten ön ál ló an meg ter vez ni és
vég re haj ta ni fel ada to kat,

– ön mû ve lés re, ön fej lesz tés re, a sa ját tu dás ma ga sabb
szint re eme lé sé re,

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

– új és ere de ti bú to rok, fa ter mé kek és ter mék/szol gál ta -
tás kom bi ná ci ók ter ve zé sé re az egyé ni vá sár ló igé nye i nek
ki elé gí té sé re, a ter ve zõ, a fel hasz ná ló, az ipar és a tár sa da -
lom kö zött ki egyen sú lyo zott ér de kek alap ján, a nemzet -
közi eti kai kér dés kö rök tisz te let ben tar tá sá val,

– a tel jes ter mék fej lesz té si fo lya mat át lá tá sá ra, ön ál ló -
an vagy egy csa pat (team) tag ja ként vagy ve ze tõ je ként
a fo lya mat vég re haj tá sá ra és irá nyí tá sá ra, gyak ran nem zet -
kö zi kör nye zet ben,
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– a kap cso ló dó mû sza ki, em be ri, kul tu rá lis, esz té ti kai
és kör nye ze ti kér dés kö rök, a bú to rok, más fa ipa ri ter mé -
kek gaz da sá gi as pek tu sa i nak in teg rá lá sá ra a ter mék fej -
lesz tés ben,

– in teg rált is me re tek al kal ma zá sá ra az ipa ri ter me lé si
fo lya ma tok, az elekt ro ni ka és in for ma ti ka szak te rü le te i rõl.

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,
– szé les körû mû velt ség,
– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,
– kör nye ze ti prob lé mák irán ti fo gé kony ság,
– el kö te le zett ség és igény a mi nõ sé gi mun ká ra,
– a szak mai to vább kép zés hez szük sé ges po zi tív hoz zá -

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

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

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

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

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

ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek: 20–30 kre dit
al kal ma zott ma te ma ti ka, nu me ri kus ma te ma ti ka, op ti -

ma li zá lá si al go rit mu sok, mo dern fi zi ka, bio me cha ni ka,
szá mí tó gé pes áb rá zo lás, anyag szer ke zet tan, po li mer ké -
mia, egyéb tan tár gyak in téz mé nyi ha tás kör ben;

gaz da sá gi és hu mán is me re tek: 10–15 kre dit
pro jekt-, kör nye zet- és mi nõ ség me nedzs ment, nem zet -

kö zi mar ke ting, er go nó mia, egyéb tan tár gyak in téz mé nyi
ha tás kör ben.

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

ter ve zé si mód sze rek és szi mu lá lá si tech ni kák, bú tor -
konst ruk ci ós is me re tek, vi zu á lis meg je le ní té si tech ni kák,
gra fi kai és for ma ter ve zé si is me re tek és kész sé gek, bú tor -
ipa ri tech no ló gi ák, ra gasz tá si és fe lü let ke ze lé si tech no ló -
gi ák, sze rel vé nye zés-sze re lés, ipa ri mé rés tech ni ka, egyéb, 
in téz mé nyi ha tás kö rû szak mai törzs anyag.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó
 ismeretkörei: 50–60 kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
bú tor stí lus irány za tok is me re te, fa anya gok modifiká -

lása, in tel li gens tech no ló gi ák, kü lön le ges gyár tá si el já rá -
sok, gyors pro to tí pus ké szí té si tech ni kák, to váb bá olyan
anyag-, esz köz-, ké szü lék-, be ren de zés-, rend szer-, in for -
ma ti kai, au to ma ti zá lá si, tech no ló gi ai, ter ve zé si pszicho -
lógiai és me nedzs ment is me ret, amely a ter mék ter ve zõ

mér nö ki szak ma va la me lyik szak te rü le té nek mû ve lé sé hez
szük sé ges, va la mint a szak in dí tást kérõ in téz mé nyek ha -
gyo má nya i nak meg fe le lõ eset le ges szak irá nyok hoz tar -
tozó spe ci á lis szak mai is me re tek;

dip lo ma mun ka: 30 kre dit.

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

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

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

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

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

A hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol -
gá ló is me re tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott – 
össze ve té se alap ján el is mer he tõ le gyen leg alább 80 kre dit
a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök ben:

– ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek (20 kre dit): ma -
te ma ti ka, fi zi ka, ké mia, me cha ni ka, anyag is me ret, hõ- és
áram lás tan, elekt ro tech ni ka;

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

– szak mai is me re tek (30 kre dit): gé pé sze ti alap is me re -
tek, mû sza ki ter ve zé si is me re tek, anyag tu do mány, ipa ri
tech no ló gi ák, gép szer ke ze tek;

– fa ipa ri is me re tek (20 kre dit): fa ana tó mia, fa fi zi ka,
 faipari alap szer ke ze tek, bú tor szer ke ze tek, fa ipa ri tech no -
ló gi ák.

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.

30. FORMA- ÉS VIZUÁLIS KÖRNYEZETTERVEZÕ
MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: for ma- és vi zu á -
lis kör nye zet ter ve zõ 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)
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– szak kép zett ség: ok le ve les for ma- és vi zu á lis kör nye -
zet ter ve zõ mér nök

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MSc in
Vi su al En vi ron ment De sign

3. Kép zé si te rü let: mû sza ki

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

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe: az ipa ri ter mék- és for ma ter ve zõ mér nö ki alap kép -
zé si szak.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: az épí tész mér nö ki, a fa ipa ri mér nö ki, a gé pész -
mér nö ki, a köz le ke dés mér nö ki, a for ma ter ve zés.

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: 30–56 kre dit.

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 10–30 kre dit.

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

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

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

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

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

A kép zés cél ja olyan mér nö kök kép zé se, akik ké pe sek
új és ere de ti ter mé kek, ter mék/szol gál ta tás vi zu á lis rend -
sze rek kom bi ná ci ó i nak ter ve zé sé re, az egyé ni vá sár ló és
fel hasz ná ló igé nye i nek ma gas mû vé szi szín vo na lú ki elé -
gí té sé re a nem zet kö zi eti kai, esz té ti kai nor mák és vi zu á lis
kör nye zet ter ve zé si el vá rá sok tisz te let ben tar tá sá val. For -
ma ter ve zõi-tu do má nyos-mû sza ki, hu mán, gaz da sá gi és

nyel vi is me re te ik kel al kal ma sak egy csa pat (team) tag ja -
ként vagy ve ze tõ je ként a ter ve zé si fo lya ma tok vég re haj tá -
sá ra, il let ve irá nyí tá sá ra, gyak ran nem zet kö zi kör nye zet -
ben. A kép zés prog ram fel ké szít a ve ze tõi fel ada tok el lá tá -
sá ra, a ku ta tó-fej lesz tõ mun ká ra, to váb bá ön ál ló is me ret -
szer zés re, va la mint a for ma- és vi zu á lis kör nye zet ter ve zõ
ta nul má nyok dok to ri kép zés ke re té ben való foly ta tá sá ra is.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– a for ma- és vi zu á lis kör nye zet ter ve zés hez köt he tõ el -

mé le tet és gya kor la tot, ren del kez nek rajz- és mo del le zé si
kész ség gel, a vi zu á lis kul tú ra szé les körû is me re té vel,

– a tár sa dal mi, kör nye ze ti, esz té ti kai, eti kai és gazda -
sági össze füg gé se ket,

– a ve ze tés hez kap cso ló dó fel ada to kat és tevékeny -
ségeket,

– a szá mí tó gé pes kom mu ni ká ci ót és az elem zést,
– a kör nye zet vé de lem, a mi nõ ség ügy, a fo gyasz tó vé de -

lem, a ter mék fe le lõs ség, a mun ka he lyi egész ség és biz ton -
ság, a mû sza ki és gaz da sá gi jogi sza bá lyo zás, va la mint a
mér nök eti ka alap ve tõ elõ írásait,

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

– a glo bá lis és lo ká lis tár sa dal mi és gaz da sá gi fo lya ma -
to kat.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– át fo gó és mély tu do má nyos és mû vé sze ti, de sign is -

me re te i ken ala pu ló ana li ti kus gon dol ko dás ra mun ká juk
so rán,

– az is me re tek szin te ti zá lá sá ra és kre a tív fel ada tok
meg ol dá sá ra össze tett té ma kö rök ben,

– a meg ol dan dó ter ve zõi ki hí vá sok meg ér té sé re és
meg ol dá sá ra, ere de ti öt le tek fel ve té sé re,

– ön mû ve lés re, ön fej lesz tés re, a sa ját tu dás ma ga sabb
szint re eme lé sé re,

– vál la la tok nál és ku ta tó szer ve ze tek nél ve ze tõ sze rep
el lá tá sá ra, be le ért ve az igaz ga tá si sze re pe ket is,

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

– szak mai ko ope rá ci ó ra a mér nö ki, gaz da sá gi és mû vé -
sze ti te rü le tek szak ér tõ i vel;

– nem zet kö zi kör nye zet ben tör té nõ mun ka vég zés re,
tár sa dal mi és kul tu rá lis, mû vé sze ti ér zé keny sé gük kel és
nyel vi, kom mu ni ká ci ós ké pes sé ge ik kel, amit rész ben csa -
pat mun ka (te am mun ka) és kül föl di ta nul má nyok so rán
sze rez tek.

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,
– mû vé szi ér zék, esz té ti kai ér té kek irán ti fo gé kony ság,
– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó kész ség,
– in tu í ció és mód sze res ség,
– ta nu lá si kész ség és jó me mó ria,
– szé les körû mû velt ség,
– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,
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– kör nye ze ti prob lé mák irán ti fo gé kony ság,
– el kö te le zett ség és igény a mi nõ sé gi mun ká ra,
– a szak mai to vább kép zés hez szük sé ges po zi tív hoz zá -

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

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

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

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

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

ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek: 20–36 kre dit
in for ma ti ka (ter ve zõi prog ram ke ze lés, CAD), tér ge o -

met ria, al kal ma zott ma te ma ti ka, ma te ma ti kai sta tisz ti ka,
funk ci o ná lis és in tel li gens anya gok, mû sza ki, konstruk -
ciós is me re tek;

gaz da sá gi és hu mán is me re tek: 10–20 kre dit
al kal ma zott er go nó mia, al kal ma zott pszi cho ló gia, szo -

ci ál- és kör nye zet pszi cho ló gia, új ko ri épí té szet és de sign -
tör té net, de sign el mé le ti és mû vé sze ti is me re tek (de sign fi -
lo zó fia, de sign stra té gia, de sign ma na ge ment, vi zu á lis kul -
tú ra vi lág ké pe).

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
10–30 kre dit

bel- és kül té ri kör nye zet- és tárgy ter ve zés, tér be li mo -
del le zés, 3D szá mí tó gé pes áb rá zo lás, CAD, fej lett szá mí -
tó gé pes gra fi kai mód sze rek, in tel li gens anyag és tech no ló -
gi ai is me re tek, ter ve zés mód szer tan és ku ta tás fej lesz tés,
vir tu á lis ter mék fej lesz tés.

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

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
komp lex ter ve zés (pro jekt fel ada tok), szín di na mi kai

 ismeretek, mû vé sze ti gra fi ka, kom mu ni ká ció és prezen -
táció, de sign- és pro ject me nedzs ment, dip lo ma mun ka elõ -
ké szí té se, ter mék és cso ma go lás;

dip lo ma mun ka: 30 kre dit.

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

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

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

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

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

A hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol -
gá ló is me re tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott – 
össze ve té se alap ján el is mer he tõ le gyen leg alább 80 kre dit
a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök ben:

– ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek (20 kre dit): ma -
te ma ti ka, fi zi ka, ké mia, me cha ni ka, áb rá zo ló ge o met ria;

– gaz da sá gi és hu mán is me re tek (10 kre dit): mik ro- és
mak ro öko nó mia, in no vá ció me nedzs ment, mar ke ting,
ipar jog/szel le mi tu laj don vé de lem, hu mán is me re tek;

– szak mai is me re tek (35 kre dit): mû sza ki ter ve zé si is -
me re tek (gép- és szer ke ze ti ele mek, épü let szer ke ze tek,
 fémek, fa és po li me rek anyag is me re te, ipa ri tech no ló gi ák,
in for ma ti ka, ter mék szi mu lá ció) gra fi kai/for ma ter ve zé si
(de sign) is me re tek (raj zi áb rá zo lá sok, for ma tan, mo del le -
zés);

– szak irány is me re tek (15 kre dit): ter ve zés mód szer tan,
in teg rált ter mék ter ve zés, er go nó mia, épí té sze ti ter ve zés,
kör nye zet vé de lem-öko de sign.

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.

31. GÉPÉSZETI MODELLEZÉS MESTERKÉPZÉSI
SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: gé pé sze ti mo del -
le zés

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 gé pé sze ti mo del le zõ
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MSc in

Me cha ni cal En gi ne e ring Mo dell ing

3. Kép zé si te rü let: mû sza ki

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

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõk figye -
lembe: a gé pész mér nö ki, a me chat ro ni kai mér nö ki, a köz -
le ke dés mér nö ki alap kép zé si sza kok.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alapkép -
zési sza kok: az épí tõ mér nö ki, a ve gyész mér nö ki, a bio -
mér nö ki, a vil la mos mér nö ki, a ma te ma ti ka, a mér nök in -
for ma ti kus, a fi zi ka, az ipa ri ter mék- és for ma ter ve zõ mér -
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nö ki, a mû sza ki me ne dzser, a me zõ gaz da sá gi és élel mi -
szer ipa ri gé pész mér nö ki, a had- és biz ton ság tech ni kai
mér nö ki, a könnyû ipa ri mér nö ki, az ener ge ti kai mér nö ki,
a kör nye zet mér nö ki.

4.3. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe: to váb bá azok az alap- vagy mes -
ter fo ko za tot adó 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: 32–54 kre dit.

6.2. A szak mai törzs anya gá hoz ren del he tõ kre di tek
szá ma: 15–25 kre dit.

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

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

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 27 kre dit.

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

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

A kép zés cél ja olyan mér nö kök kép zé se, akik ké pe sek
al kal maz ni a kü lön bö zõ gé pé sze ti te rü le te ken fel me rü lõ
mû sza ki fel ada tok igé nyes mo del le zé sen ala pu ló meg ol -
dá sá nak el mé le ti hát te rét, nu me ri kus és kí sér le ti mód sze -
re it, ame lyek ke ze lé se a me cha ni ka, áram lás tan, ter mo di -
na mi ka és elekt ro ni ka alap ján le het sé ges. Ké pe sek az
olyan gya kor la ti fel ada tok meg ol dá sá ra, ame lyek ki e mel -
ten igény lik az idõ ben vál to zó fo lya ma tok mo del le zé sé nek 
és a mo del lek ma te ma ti kai ke ze lé sé nek is me re tét. A kép -
zé si prog ram fel ké szít a ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá ra, a gé -
pész mér nö ki ku ta tá si-fej lesz té si fel ada tok meg ol dá sá ban
való al ko tó rész vé tel re, a nem zet kö zi ipa ri ku ta tá si-fej -
lesz té si irá nyok fel is me ré sé re és ki je lö lé sé re, az azok ban
való nem zet kö zi együtt mû kö dés re, va la mint a gé pész mér -
nö ki ta nul má nyok dok to ri kép zés ke re té ben való foly ta tá -
sá ra is.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– a gé pész mér nö ki ku ta tó-fej lesz tõ mun ká ban meg ha -

tá ro zó ter mé szet tu do má nyi (ma te ma ti kai, me cha ni kai,
áram lás ta ni, hõ ta ni és elekt ro ni kai) el mé le tet és szá mí tá si
mód sze re ket,

– a kor sze rû kí sér le ti és a nu me ri kus mód sze rek re
 támaszkodó mo del le zé si tech ni ká kat,

– gé pek és gé pé sze ti be ren de zé sek idõ ben vál to zó
 folyamatainak mo del le zé sét, a fo lya ma tok ana lí zi sét,

– rend szer szem lé le tû gaz da sá gi és me nedzs ment te vé -
keny ség hez kap cso ló dó fel ada to kat,

– ku ta tá si, fej lesz té si fel ada tok szer ve zé sét, irá nyí tá sát, 
alap ve tõ kom mu ni ká ci ót – ide gen nyel ven is,

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

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

– a glo bá lis tár sa dal mi és gaz da sá gi fo lya ma to kat.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a meg szer zett tu dás al kal ma zá sá ra és gya kor la ti hasz -

no sí tá sá ra, a prob lé ma meg ol dó tech ni kák fel hasz ná lá sá ra,
– az új tu do má nyos ered mé nyek meg is mer te té sé re és

al kal ma zá sá ra,
– helyt ál ló bí rá lat vagy vé le mény meg fo gal ma zá sá ra,

dön tés ho zás ra, kö vet kez te té sek le vo ná sá ra,
– a meg ol dan dó prob lé mák meg ér té sé re és meg ol dá sá -

ra, ere de ti öt le tek fel ve té sé re,
– szak ma i lag ma gas szin ten ön ál ló an meg ter vez ni és

vég re haj ta ni fel ada to kat,
– ön mû ve lés re, ön fej lesz tés re, a sa ját tu dás ma ga sabb

szint re eme lé sé re,
– a mû sza ki – gaz da sá gi – hu mán erõ for rá sok ke ze lé sé -

nek komp lex szem lé le té re,
– a gé pész mér nö ki ter ve zés, il let ve a tech no ló gia te rü -

le tén a mo del le zé si mód sze rek al kal ma zá sá ra,
– rend szer szem lé le tû, fo lya mat ori en tált gon dol ko dás -

mód alap ján komp lex ku ta tá si-fej lesz té si fel ada tok meg -
ha tá ro zá sá ra, azok meg ol dá sá ra, ve ze té sé re,

– in teg rált is me re tek al kal ma zá sá ra a gé pész mér nö ki
mun ká ban a me cha ni ka, hõ tan, áram lás tan, elekt ro ni ka és
in for ma ti ka szak te rü le te i rõl.

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,
– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó kész ség,
– in tu í ció és mód sze res ség,
– ta nu lá si kész ség és jó me mó ria,
– szé les körû mû velt ség,
– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,
– kör nye ze ti prob lé mák irán ti fo gé kony ság,
– el kö te le zett ség és igény a mi nõ sé gi mun ká ra,
– a szak mai to vább kép zés hez szük sé ges po zi tív hoz zá -

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

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

ban való rész vé tel re, kel lõ gya kor lat után ve ze tõi fel ada -
tok el lá tá sá ra.
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8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

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

ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek: 22–34 kre dit

kö zön sé ges és par ci á lis dif fe ren ci ál egyen le tek, nu me ri -
kus mód sze rek, lé ze res mé rés tech ni ka, me cha ni ka, áram -
lás tan, ter mo di na mi ka, egyéb tan tár gyak in téz mé nyi ha -
tás kör ben;

gaz da sá gi és hu mán is me re tek: 10–20 kre dit

me nedzs ment, mar ke ting, egyéb tan tár gyak in téz mé nyi
ha tás kör ben.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
15–25 kre dit

gép ter ve zés és gyár tás tech no ló gia, elekt ro ni ka, sza bá -
lyo zás tech ni ka, in for ma ti ka, kor sze rû kí sér le ti mód sze rek, 
mo del le zé si tech ni kák, egyéb, in téz mé nyi ha tás kö rû szak -
mai törzs anyag.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó
 ismeretkörei: 46–60 kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:

a gé pé sze ti ku ta tás ban, fej lesz tés ben rep re zen tált te rü -
le tek va la me lyi ké nek mû ve lé sé hez szük sé ges – a szak in -
dí tást kérõ in téz mé nyek ha gyo má nya i nak meg fe le lõ – spe -
ci á lis szak mai is me re tek. A szak irá nyok ki ala kí tá sa a
 gépészmérnöki fel ada tok ban je lent ke zõ fõbb szak te rü le -
tek (pl. fo lya dék me cha ni ka, szi lárd test-me cha ni ka, hõ -
tech ni ka, ter ve zés és tech no ló gia, gé pé sze ti elekt ro ni ka,
ro bo ti ka stb.) sze rint tör tén het;

dip lo ma mun ka: 27 kre dit.

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

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

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

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

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

A hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol -
gá ló is me re tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott – 
össze ve té se alap ján el is mer he tõ le gyen leg alább 70 kre dit
a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök ben:

– ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek (30 kre dit): ma -
te ma ti ka, fi zi ka, ké mia, me cha ni ka, hõ- és áram lás tan;

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

– szak mai is me re tek (30 kre dit): gép szer kesz tés és
CAD, gép ele mek, gyár tás tech no ló gia, anyag tu do mány,
elekt ro ni ka, elekt ro tech ni ka, in for ma ti ka, irányítástech -
nika.

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.

32. GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: gé pész 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 gé pész mér nök
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Me cha -

ni cal En gi ne er

3. Kép zé si te rü let: mû sza ki

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

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

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: az anyag mér nö ki, az ener ge ti kai mér nö ki, az
ipa ri ter mék és for ma ter ve zõ mér nö ki, a me zõ gaz da sá gi és 
élel mi szer-ipa ri gé pész mér nö ki, a köz le ke dés mér nö ki és a 
me chat ro ni kai mér nö ki alap kép zé si sza kok.

4.3. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe: to váb bá azok az alap- vagy mes -
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.
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6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 30–56 kre dit.

6.2. A szak mai törzs anya gá hoz ren del he tõ kre di tek
szá ma: 10–30 kre dit.

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

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

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

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

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

A kép zés cél ja olyan mér nö kök kép zé se, akik ké pe sek
a gé pek, gé pé sze ti be ren de zé sek és fo lya ma tok kon cep ci ó -
já nak ki dol go zá sá ra, mo del le zé sé re, majd ter ve zé sé re,
üze mel te té sé re és kar ban tar tá sá ra; a gép ipa ri technoló -
giák, ille tõ leg új anya gok és gyár tás tech no ló gi ák ki fej -
lesz té sé re, kör nye zet szem pon tú al kal ma zá sá ra; ve ze té si,
irá nyí tá si és szer ve zé si fel ada tok el lá tá sá ra; a mû sza ki fej -
lesz tés, ku ta tás, ter ve zés és in no vá ció fel ada ta i nak el lá tá -
sá ra; ha zai és/vagy nem zet kö zi szin tû mér nö ki pro jek tek -
hez való kap cso ló dás ra, azok ko or di ná lá sá ra, va la mint
a gé pé sze ti ta nul má nyok dok to ri kép zés ke re té ben való
foly ta tá sá ra is.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– a gé pész mér nö ki szak má hoz kö tött el mé le tet és gya -

kor la tot, ren del kez nek bi zo nyos szin tû ma nu a li tás sal, mé -
ré si kész ség gel, ezek la bo ra tó ri u mi szin tû is me re té vel,

– a ve ze tés hez kap cso ló dó fel ada to kat és te vé keny sé -
ge ket,

– a szá mí tó gé pes kom mu ni ká ci ót és elem zést,
– a kör nye zet vé de lem, a mi nõ ség ügy, a fo gyasz tó vé de -

lem, a ter mék fe le lõs ség, a mun ka he lyi egész ség és biz ton -
ság, a mû sza ki és gaz da sá gi jogi sza bá lyo zás, va la mint a
mér nök eti ka alap ve tõ elõ írásait,

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

– a glo bá lis tár sa dal mi és gaz da sá gi fo lya ma to kat.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a meg szer zett tu dás al kal ma zá sá ra és gya kor la ti hasz -

no sí tá sá ra, a prob lé ma meg ol dó tech ni kák fel hasz ná lá sá ra,
– a tu do mány ág ban meg szer zett szak mai ta pasz ta lat

 ismereti ha tá ra i ról szár ma zó in for má ci ók, fel me rü lõ új
prob lé mák, új je len sé gek fel dol go zá sá ra,

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

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

– szak ma i lag ma gas szin ten ön ál ló an meg ter vez ni és
vég re haj ta ni fel ada to kat,

– ön mû ve lés re, ön fej lesz tés re, a sa ját tu dás ma ga sabb
szint re eme lé sé re,

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

– rend szer szem lé le tû, fo lya mat ori en tált gon dol ko dás -
mód alap ján komp lex rend sze rek glo bá lis ter ve zé sé re,

– in teg rált is me re tek al kal ma zá sá ra a gé pek, a gépé -
szeti be ren de zé sek és fo lya ma tok, a gép ipa ri anya gok és
tech no ló gi ák, va la mint a kap cso ló dó elekt ro ni ka és in for -
ma ti ka szak te rü le te i rõl,

– a gé pé sze ti rend sze rek ter ve zé sé ben, szer ve zé sé ben
és mû köd te té sé ben hasz ná la tos el já rá sok, mo del lek, in for -
má ci ós tech no ló gi ák al kal ma zá sá ra,

– a gé pé sze ti rend sze rek és tech no ló gi ák mi nõ ség biz -
to sí tá sá ra, mé rés tech ni kai és jel fel dol go zá si fel ada ta tok
meg ol dá sá ra,

– vá lasz tott szak irány tól füg gõ en az anyag tu do má nyi,
a me cha ni kai, a gyár tás tech no ló gi ai, a ter ve zé si, a gyár tás -
irá nyí tá si, a mû szer tech ni kai, az áram lás- és hõ tech ni kai
el já rá sok és fo lya ma tok gé pe i nek, be ren de zé se i nek ana lí -
zi sé re, fej lesz té sé re, ter ve zé sé re, gyár tá sá ra, üzemelteté -
sére.

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,
– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó kész ség,
– in tu í ció és mód sze res ség,
– ta nu lá si kész ség és jó me mó ria,
– szé les körû mû velt ség,
– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,
– kör nye ze ti prob lé mák irán ti fo gé kony ság,
– el kö te le zett ség és igény a mi nõ sé gi mun ká ra,
– a szak mai to vább kép zés hez szük sé ges po zi tív hoz zá -

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

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

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

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

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

ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek: 20–36 kre dit
ma te ma ti ka, fi zi ka, me cha ni ka, anyag tu do má nyok, hõ-

és áram lás tan és to váb bi tan tár gyak in téz mé nyi ha tás kör -
ben;

gaz da sá gi és hu mán is me re tek: 10–20 kre dit
me nedzs ment és ve ze té si is me re tek, mi nõ ség biz to sí tás,

kör nye zet vé de lem, új ra hasz no sí tás, ener gia gaz dál ko dás,
kom mu ni ká ció, mar ke ting, jogi és pénz ügyi is me re tek,
 további tan tár gyak in téz mé nyi ha tás kör ben.
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8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
10–30 kre dit

gép szer ke zet tan, ter ve zés és gyár tás, mé rés, jel fel dol go -
zás, elekt ro ni ka, ön ál ló (pro jekt) fel adat, to váb bi, in téz mé -
nyi ha tás kö rû szak mai törzs anyag.

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

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
min den olyan spe ci á lis szak mai is me ret, amely az al kal -

ma zott me cha ni ka, az anyag tu do mány, az áram lás tech ni -
ka, az épü let gé pé szet, a gé pé sze ti el já rás tech ni ka, a gé pé -
sze ti rend sze rek in for ma ti ká ja, a gép gyár tás tech no ló gia,
a gép ter ve zés, hõ erõ gé pek és be ren de zé sek, a me zõ gé pek,
a mû szer tech ni ka és mi nõ ség biz to sí tás, va la mint a po li -
mer tech ni ka szak te rü le tek ered mé nyes mû ve lé sé hez és
fej lesz té sé hez szük sé ges;

dip lo ma mun ka: 30 kre dit.

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

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

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

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

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

A hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol -
gá ló is me re tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott – 
össze ve té se alap ján el is mer he tõ le gyen leg alább 80 kre dit
a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök ben:

– ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek (30 kre dit): ma -
te ma ti ka, fi zi ka, ké mia, me cha ni ka, anyag is me ret, hõ- és
áram lás tan;

– gaz da sá gi és hu mán is me re tek (10 kre dit): köz gaz da -
ság tan, vál la lat-gaz da ság tan, kör nye zet vé de lem, mi nõ ség -
biz to sí tás, mun ka vé de lem, tár sa da lom tu do mány;

– szak mai is me re tek (40 kre dit): ál ta lá nos gép tan,
elekt ro tech ni ka, gép szer kesz tés alap jai, CAD/CAM alap -
jai, gép ele mek, gé pész mér nö ki alap is me re tek, fé mek tech -
no ló gi á ja, po li mer anyag tu do mány és tech no ló gia, gép -
gyár tás tech no ló gia, in for ma ti kai rend sze rek, prog ram ter -
ve zés, mé rés és jel fel dol go zás, áram lás tech ni kai és ka lo ri -
kus gé pek, irá nyí tás tech ni ka, anyag moz ga tó gé pek és
rend sze rek, biz ton ság tech ni ka, vegy ipa ri és ener ge ti kai
gé pé szet, mi nõ ség biz to sí tás, mo bil gé pek, me zõ gaz da sá gi
gé pek, gép- és ter mék ter ve zés, kör nye zet ipar.

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.

33. IPARI TEMÉKTERVEZÕ MÉRNÖKI
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: ipa ri ter mék ter -
ve zõ 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 ipa ri ter mék ter ve zõ mér -
nök

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Pro duct
De sign En gi ne er

3. Kép zé si te rü let: mû sza ki

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

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe: ipa ri ter mék- és for ma ter ve zõ mér nö ki alap kép zé si
szak.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alapkép -
zési sza kok: gé pész mér nö ki, me chat ro ni kai mér nö ki,
könnyû ipa ri mér nö ki, anyag mér nö ki, köz le ke dés mér nö ki, 
fa ipa ri mér nö ki, vil la mos mér nö ki.

4.3. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe: to váb bá azok az alap- vagy mes -
ter fo ko za tot adó 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: 30–56 kre dit.

6.2. A szak mai törzs anya gá hoz ren del he tõ kre di tek
szá ma: 10–30 kre dit.

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

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

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

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

A kép zés cél ja olyan mér nö kök kép zé se, akik ké pe sek
ru gal ma san és ha té ko nyan re a gál ni a glo ba li zá ló dó pi ac -
gaz da ság ki hí vá sa i ra. Mû sza ki-tu do má nyos, gaz da sá gi,
hu mán, nyel vi, va la mint for ma ter ve zõi (de sign) ismere -
teikkel al kal ma sak a ter mék fej lesz tés va la mennyi fá zi sá -
ban ön ál ló mun ka vég zés re; al ko tó cso por tok ve ze té sé re
mind a ha zai kis-, kö zép- és nagy vál la la ti, mind nemzet -
közi kör nye zet ben. A kép zé si prog ram fel ké szít a ku ta tó-
fej lesz tõ mun ká ra, to váb bi ön ál ló is me ret szer zés re, va la -
mint az ipa ri ter mék ter ve zõi ta nul má nyok dok to ri kép zés
ke re té ben való foly ta tá sá ra is.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:

– a ter mék fej lesz tés hez és ter ve zés hez kö tött el mé le tet
és gya kor la tot, ren del kez nek vi zu a li tá si, rajz- és mo del le -
zé si kész ség gel,

– tár sa dal mi, kör nye ze ti, esz té ti kai, eti kai és gaz da sá gi
össze füg gé se ket,

– a ve ze tés hez kap cso ló dó fel ada to kat és te vé keny sé -
ge ket,

– a szá mí tó gé pes kom mu ni ká ci ót és elem zést,

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

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

– a glo bá lis tár sa dal mi és gaz da sá gi fo lya ma to kat.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:

– át fo gó szak mai is me re te i ken ala pu ló ana li ti kus gon -
dol ko dás ra, az is me re tek szin te ti zá lá sá ra és kre a tív prob lé -
ma meg ol dás ra,

– a tu do mány ág ban meg szer zett szak mai ta pasz ta lat is -
me re ti ha tá ra i ról szár ma zó in for má ci ók, fel me rü lõ új
prob lé mák, új je len sé gek fel dol go zá sá ra,

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

– vál la la tok nál és ku ta tó szer ve ze tek nél ve ze tõ sze rep
el lá tá sá ra, be le ért ve az igaz ga tá si sze re pe ket is,

– tár sa dal mi, kul tu rá lis ér zé keny sé gük és nyel vi, kom -
mu ni ká ci ós ké pes sé ge ik ré vén nem zet kö zi kör nye zet ben
tör té nõ mun ka vég zés re,

– új és ere de ti ter mé kek és ter mék/szol gál ta tás kom bi -
ná ci ók ter ve zé sé re az egyé ni vá sár ló igé nye i nek ki elé gí té -
sé re, a ter ve zõ, a fel hasz ná ló, az ipar és a tár sa da lom kö -
zött ki egyen sú lyo zott ér de kek alap ján, a nem zet kö zi eti kai 
nor mák, el vá rá sok tisz te let ben tar tá sá val,

– a tel jes ter mék fej lesz té si fo lya mat át lá tá sá ra, ön -
állóan vagy egy team tag ja ként vagy ve ze tõ je ként a fo lya -
mat vég re haj tá sá ra és irá nyí tá sá ra – gyak ran nem zet kö zi
kör nye zet ben,

– a kap cso ló dó mû sza ki, em be ri, esz té ti kai és kör nye -
ze ti kér dés kö rök figye lembevételére, azok in teg rált mó -
don tör té nõ al kal ma zá sá ra a ter mék fej lesz tés ben.

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,
– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó kész ség,
– in tu í ció és mód sze res ség,
– ta nu lá si kész ség és jó me mó ria,
– szé les körû mû velt ség,
– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,
– kör nye ze ti prob lé mák irán ti fo gé kony ság,
– 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 ta li 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 ret kö -
rök:

ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek: 20–36 kre dit
al kal ma zott ma te ma ti ka (ma te ma ti kai sta tisz ti ka, tér -

geometria stb.); mo dern fi zi ka, funk ci o ná lis és in tel li gens
anya gok, ter ve zés el mé let és mód szer tan, elekt ro ni -
ka/elekt ro tech ni ka/mé rés/jel fel dol go zás;

gaz da sá gi és hu mán is me re tek: 10–20 kre dit
al kal ma zott er go nó mia, spe ci á lis cso por tok er go nó mi á -

ja, mar ke ting, szo ci o ló gia (fo gyasz tás- és rek lám szo ci o ló -
gia); de sign el mé le ti és mû vé sze ti is me re tek, de sign me -
nedzs ment.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
10–30 kre dit

fej lett ter ve zõi tá mo ga tó rend sze rek (CAX, DFX; stb.)
ter mék mo del le zés és szi mu lá ció (CAE; VEM;) in tel li gens
ter mé kek, rend sze rek és tech no ló gi ák, al kal ma zott K+F
mód sze rek és tech ni kák.

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

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
vir tu á lis ter mék fej lesz tés, ku ta tá si-fej lesz té si pro jek tek, 

in teg rált ter mék ter ve zõi pro jek tek, kom mu ni ká ció és pre -
zen tá ció, for ma-, ar cu lat- és gra fi kai ter ve zé si is me re tek,
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szín ta ni, szín tech ni kai is me re tek, bio me cha ni ka, kör nye -
zet tu da tos ter mék ter ve zés a szak irá nyok hoz tar to zó spe -
cialitások sze rint;

dip lo ma mun ka: 30 kre dit.

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

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

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

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

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

A hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol -
gá ló is me re tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott – 
össze ve té se alap ján el is mer he tõ le gyen leg alább 80 kre dit
a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök ben:

– ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek (20 kre dit): ma -
te ma ti ka, fi zi ka, ké mia, me cha ni ka, hõ- és áram lás tan,
elekt ro tech ni ka;

– gaz da sá gi és hu mán is me re tek (10 kre dit): mik ro- és
mak ro öko nó mia, in no vá ció me nedzs ment, mar ke ting,
ipar jog/szel le mi tu laj don vé de lem, hu mán is me re tek;

– szak mai is me re tek (35 kre dit): mû sza ki ter ve zé si is -
me re tek (gép- és szer ke ze ti ele mek, fé mek és po li me rek
anyag is me re te, ipa ri tech no ló gi ák, in for ma ti ka, ter mék -
szi mu lá ció, me chat ro ni ka), gra fi kai/for ma ter ve zé si (de -
sign) is me re tek (raj zi áb rá zo lá sok, for ma tan, mo del le zés);

– szak irá nyú is me re tek (15 kre dit): ter ve zés mód szer -
tan, in teg rált ter mék ter ve zés.

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.

34. LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖK MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: lé te sít mény mér -
nök

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 lé te sít mény mér nök
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Bu il ding

En gi ne er

3. Kép zé si te rü let: mû sza ki

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

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe: a gé pész mér nö ki alap kép zé si szak épü let gé pé szet
szak irány, az épí tõ mér nö ki alap kép zé si szak ma gas épí tõ
szak irány.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: a gé pész mér nö ki, a me chat ro ni kai mér nö ki, az
ener ge ti kai mér nö ki, a vil la mos mér nö ki, az épí tõ mér nö ki,
az épí tész mér nö ki, a had- és biz ton ság tech ni kai mér nö ki,
a mér nök in for ma ti kus.

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: 34–60 kre dit.

6.2. A szak mai törzs anya gá hoz ren del he tõ kre di tek
szá ma: 16–30 kre dit.

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

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

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 25 kre dit.

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

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

A kép zés cél ja olyan mér nö kök kép zé se, akik ké pe sek
elõ kép zett sé gük, szak mai is me re te ik, nyelv is me re tük, jogi 
és gaz da sá gi ta nul má nya ik alap ján a tel jes lé te sít mény-ki -
vi te le zé si fo lya mat vé gig kí sé ré sé re – a kon cep ció ki ala kí -
tá sá tól a ter ve zé sen ke resz tül a be üze me lés el vég zé sig –,
majd pe dig a fo lya ma tos üze mel te tés, kar ban tar tás, fel újí -
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tás te en dõ i nek össze fo gá sá ra. Al kal ma sak meg lé võ kom -
mu ná lis, ipa ri vagy me zõ gaz da sá gi épü le tek tel jes körû
üze mel te té sé re, a ve ze té si, irá nyí tá si és fej lesz té si fel ada -
tok el lá tá sá ra, épü le tek au di tá lá sá ra, épü le tek és rész rend -
sze re ik di ag nosz ti kai vizs gá la tá ra, ku ta tá si és fej lesz té si
fel ada tok vég zé sé re és a lé te sít mény mér nö ki ta nul má nyok 
dok to ri kép zés ke re té ben való foly ta tá sá ra is.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– a szak má hoz kö tött el mé le tet és gya kor la tot, ren del -

kez nek bi zo nyos szin tû ma nu a li tás sal, mé ré si kész ség -
gel –, ezek la bo ra tó ri u mi szin tû is me re té vel,

– a ve ze tés hez kap cso ló dó fel ada to kat és te vé keny sé -
ge ket,

– a szá mí tó gé pes kom mu ni ká ci ót és elem zést,
– a kör nye zet vé de lem, a mi nõ ség ügy, a fo gyasz tó vé de -

lem, a ter mék fe le lõs ség, a mun ka he lyi egész ség és biz ton -
ság, a mû sza ki és gaz da sá gi jogi sza bá lyo zás, va la mint
a mér nök eti ka alap ve tõ elõ írásait,

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

– épü let szer ke ze ti, épü let gé pé sze ti, épü let vil la mos sá gi 
rend sze re ket,

– a glo bá lis tár sa dal mi és gaz da sá gi fo lya ma to kat.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a meg szer zett tu dás al kal ma zá sá ra és gya kor la ti hasz -

no sí tá sá ra, a prob lé ma meg ol dó tech ni kák fel hasz ná lá sá ra,
– a tu do mány ág ban meg szer zett szak mai ta pasz ta lat is -

me re ti ha tá ra i ról szár ma zó in for má ci ók, fel me rü lõ új
prob lé mák, új je len sé gek fel dol go zá sá ra,

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

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

– szak ma i lag ma gas szin ten ön ál ló an meg ter vez ni és
vég re haj ta ni fel ada to kat,

– ön mû ve lés re, ön fej lesz tés re, a sa ját tu dás ma ga sabb
szint re eme lé sé re,

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

– rend szer szem lé le tû, fo lya mat ori en tált gon dol ko dás -
mód alap ján komp lex rend sze rek át fo gó ter ve zé sé re,

– in teg rált is me re tek al kal ma zá sá ra a fel ada tok or ga ni -
zá ci ó já hoz, ten der bo nyo lí tá sá hoz, ki vi te le zés-szer ve zé sé -
hez, szak ágak köz ti ko or di ná ci ó já hoz,

– át adás-át vé te li el já rá sok le bo nyo lí tá sá ra, épü le tek
be üze me lé sé re, rend sze re i nek be sza bá lyo zá sá ra,

– lé te sít mé nyek üze mel te té sé hez, fenn tar tá sá hoz, fel -
újí tá sá hoz di ag nosz ti kai vizs gá lat el ké szí té sé re, lé te sít mé -
nyek au di tá lá sá ra, ener ge ti kai ta nú sí tá sok el ké szí té sé re,
ér ték becs lés re,

– a vá lasz tott szak irány tól füg gõ en ál la pot fel mé ré sek
el vég zé sé re, ezek alap ján ér té ke lés és ja vas lat ki dol go zá -
sá ra, komp lex meg ol dá sok ki dol go zá sá ra, ilyen rend sze -

rek fej lesz té sé re, fel sõ szin tû ter ve zé sé re, szer ve zé sé re és
irá nyí tá sá ra,

– in for ma ti kai és irá nyí tás tech ni kai esz kö zök al kal ma -
zá sá ra a lé te sít mé nyek épí té si, üze mel te té si, kar ban tar tá si
szak te rü le tén,

– épü le tek funk ci ó já tól füg gõ tech no ló gi ák és az épü le -
tek bel sõ és kül sõ kör nye ze té vel kap cso la tos is me re tek
gya kor la ti al kal ma zá sá ra,

– ter ve zé si fel ada tok or ga ni zá ci ó já hoz, ten der bo nyo lí -
tá sá hoz, a ki vi te le zés-szer ve zés szak ágak köz ti ko or di ná -
ci ó já hoz szük sé ges is me re tek al kal ma zá sá ra,

– mi nõ ség biz to sí tás hoz, át adás-át vé te li el já rás hoz,
épü le tek be üze me lé sé hez, rend sze re i nek be sza bá lyo zá sá -
hoz szük sé ges is me re tek gya kor la ti al kal ma zá sá ra,

– lé te sít mé nyek üze mel te té sé vel, fenn tar tá sá val, fel újí -
tá sá val kap cso la tos di ag nosz ti kai vizs gá lat el ké szí té sé re,
lé te sít mé nyek au di tá lá sá ra, ener ge ti kai ta nú sí tá sok el vég -
zé sé re, ér ték becs lés re, fa ci lity ma na ge men ti fel ada tok el -
lá tá sá ra.

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

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

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

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

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

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

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

ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek: 24–40 kre dit
al kal ma zott ma te ma ti ka, anyag tu do má nyok, gé pész -

mér nö ki is me re tek, vil la mos mér nö ki is me re tek, épí tõ mér -
nö ki is me re tek, egyéb tan tár gyak in téz mé nyi ha tás kör ben;

gaz da sá gi és hu mán is me re tek: 10–20 kre dit
pro jekt-, kör nye zet- és mi nõ ség me nedzs ment, ve ze tés-

és szer ve zés el mé let, dön tés elõ ké szí tõ mód sze rek, pénz -
ügyi és jogi is me re tek, egyéb tan tár gyak in téz mé nyi ha tás -
kör ben.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
16–30 kre dit

rend szer tech ni ka, in for ma ti ka, épü let gé pé szet, épí té sze ti
és épü let szer ke ze ti is me re tek, épü let vil la mos sá gi  ismeretek,
egyéb, in téz mé nyi ha tás kö rû szak mai törzs anyag.
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8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei: 46–60 kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
min den olyan anyag-, esz köz-, ké szü lék-, be ren de zés-,

rend szer-, in for ma ti kai, au to ma ti zá lá si, tech no ló gi ai, ter -
ve zé si és me nedzs ment is me ret, amely a lé te sít mény mér -
nö ki szak te rü le ten szük sé ges, va la mint a szak in dí tást kérõ
in téz mé nyek ha gyo má nya i nak meg fe le lõ to váb bi szak irá -
nyok hoz tar to zó spe ci á lis szak mai is me re tek;

dip lo ma mun ka: 25 kre dit.

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

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

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

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

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

A hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol -
gá ló is me re tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott – 
össze ve té se alap ján el is mer he tõ le gyen leg alább 70 kre dit
a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök ben:

– ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek (20 kre dit): ma -
te ma ti ka, fi zi ka, ké mia, me cha ni ka;

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

– szak mai is me re tek (30 kre dit): hõ tan, áram lás tan,
elekt ro tech ni ka, elekt ro ni ka, in for ma ti ka, mû sza ki áb rá -
zo lás, anyag is me ret, fo lya mat irá nyí tás, mé rés tech ni ka,
rend szer tech ni ka, áram lás tech ni kai gé pek;

– szak irány is me re tek (10 kre dit): épü let gé pé szet, kör -
nye zet tech ni ka, fû tés tech ni ka, tü ze lés tech ni ka, lég tech ni -
ka, víz el lá tás-csa tor ná zás.

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.

35. TELEPÜLÉSMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: te le pü lés 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 te le pü lés mér nök
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Ur ban

Plan ner

3. Kép zé si te rü let: mû sza ki

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

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõk figye -
lembe: az épí tész mér nö ki; a táj ren de zõ és kert épí tõ mér -
nö ki, az épí tõ mér nö ki alap kép zé si sza kok.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: a mér nök in for ma ti kus, a mû sza ki föld tu do má -
nyi, a föld mé rõ és föld ren de zõ mér nök, a föld rajz, a föld -
tu do má nyi, a kör nye zet mér nö ki, a köz le ke dés mér nö ki, a
gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si ag rár mér nö ki.

4.3. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe: to váb bá azok az alap- vagy mes -
ter fo ko za tot adó 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: 30–42 kre dit.

6.2. A szak mai törzs anya gá hoz ren del he tõ kre di tek
szá ma: 20–26 kre dit.

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma a dip lo ma mun ká val együtt: 50–60 kre dit.

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

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

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

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

A kép zés cél ja olyan mér nö kök kép zé se, akik ké pe sek a
te le pü lé sek, te le pü lés cso por tok ren de zé se, a te le pü lés kör -
nye ze té nek ala kí tá sa és inf ra struk tú rá já nak mû köd te té se
kö ré ben je lent ke zõ te le pü lés ter ve zé si, te le pü lés épí té szi
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(fõ épí té szi), to váb bá mû sza ki ha tó sá gi, szak ha tó sá gi te vé -
keny sé gek, il let ve a he lyi ön kor mány za tok te vé keny sé gi
kö ré be tar to zó kom mu ná lis, fenn tar tá si, szer ve zé si, kör -
nye zet vé del mi és ér ték vé del mi fel ada tok el lá tá sá ra, irá -
nyí tá sá ra. Ma gas szin ten fel ké szül tek a te le pü lé sek fej -
lesz té si kon cep ci ó i nak és prog ram ja i nak ki dol go zá sá ra,
ter ve i nek el ké szí té sé re, ké pe sek a te le pü lé sek, te le pü lés -
cso por tok, tér sé gek fej lesz té sé nek össze han go lá sá ra, ilyen 
te vé keny sé gek irá nyí tá sá ra és el len õr zé sé re, a szak te rü le -
tet érin tõ tu do má nyos ku ta tás ra, va la mint a te le pü lés tu do -
má nyi ta nul má nyok dok to ri kép zés ke re té ben való foly ta -
tá sá ra is.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:

– az ur ba nisz ti ka el mé le tét és kor társ gya kor la tát, az el -
mé let és a gya kor lat kö zöt ti köl csö nös kap cso la to kat,

– a te le pü lés ren de zés át fo gó épí té sze ti, mû sza ki, öko -
ló gi ai, kör nye zet tu do má nyi, szo ci o ló gi ai, köz gaz da sá gi,
jogi és köz igaz ga tá si disz cip lí ná it,

– tér ké pek és terv raj zok ér tel me zé sét és meg íté lé sét, a
vi zu á lis ki fe je zés tech ni ká it,

– a re gi o ná lis és tér sé gi fej lesz té si prog ra mok, te le pü -
lés ren de zé si ter vek ké szí té sé nek és vég re haj tá suk ko or di -
ná lá sá nak mód szer ta nát és esz köz tá rát,

– a komp lex ter mé sze ti és kul tu rá lis rend sze re ket, az új
szak mai ered mé nye ket, al ko tá so kat,

– a szá mí tó gé pes kom mu ni ká ci ót, adat ke ze lést és
elem zést, a gra fi kus rend sze rek (CAD, GIS) al kal ma zá sát
a te rü le ti-tér sé gi ter ve zés ben,

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

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

– a glo bá lis tár sa dal mi és gaz da sá gi fo lya ma to kat.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:

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

– a tu do mány ág ban meg szer zett szak mai ta pasz ta lat is -
me re ti ha tá ra i ról szár ma zó in for má ci ók, fel me rü lõ új
prob lé mák, új je len sé gek fel dol go zá sá ra,

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

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

– szak ma i lag ma gas szin ten ön ál ló an meg ter vez ni és
vég re haj ta ni fel ada to kat,

– ön mû ve lés re, ön fej lesz tés re, a sa ját tu dás ma ga sabb
szint re eme lé sé re,

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

– rend szer szem lé le tû, fo lya mat ori en tált gon dol ko -
dás mód alap ján komp lex rend sze rek glo bá lis ter ve zé sé -
re, te rü let fej lesz té si és re gi o ná lis ter ve zé si fel ada tok el -
lá tá sá ra,

– in teg rált is me re tek al kal ma zá sá ra a te le pü lés ren de -
zés, a te rü let fej lesz tés, a re gi o ná lis ter ve zés szak te rü le te i -
rõl,

– te le pü lé sek, te le pü lés cso por tok ren de zé sét szol gá -
ló vizs gá la tok, elem zé sek, va la mint szer ke ze ti és sza bá -
lyo zá si ter vek el ké szí té sé re a szak ági ter ve zõk be vo ná -
sá val,

– te le pü lés fej lesz té si és -ren de zé si ter vek meg íté lé sé re, 
kri ti kus elem zé sé re s en nek alap ján te le pü lés épí té szi
( fõépítészi), to váb bá mû sza ki ha tó sá gi, szak ha tó sá gi te vé -
keny sé gek el lá tá sá ra,

– ter ve zõi mun ka cso port (team) te vé keny sé gé nek meg -
szer ve zé sé re, össze han go lá sá ra, ko or di ná lá sá ra, irá nyí tá -
sá ra,

– a te le pü lés-üze mel te té si rend sze rek és az azo kat
 alkotó fo lya ma tok össze füg gé se i nek, ha tás me cha niz mu -
sa i nak fel is me ré sé re, ezek rend szer szem lé le tû ér té ke lé sé -
re, ke ze lé sé re,

– a te le pü lé sek ter ve zé sé ben, mû köd te té sé ben és igaz -
ga tá sá ban hasz ná la tos el já rá sok, mo del lek, in for má ci ós
tech no ló gi ák al kal ma zá sá ra.

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

– fej lett tér lá tás, vi zu á lis ki fe je zõ kész ség,

– prob lé ma meg ol dó és dön té si kész ség, döntéshoza tali
ön ál ló ság,

– együtt mû kö dé si és kom mu ni ká ci ós kész ség, tár gya -
ló kész ség,

– ana li ti kus és szin te ti zá ló gon dol ko dás mód,

– ter ve zõi kész ség, kre a ti vi tás, kon cep ció al ko tás
 képessége,

– al kal mas ság a kü lön bö zõ szak te rü le te ket össze fo gó
(team) mun kák ban való rész vé tel re, csa pat mun ka irá nyí tá -
sá ra, ko or di ná lá sá ra való kész ség,

– ön ál ló mun ka vég zés, szak mai fe le lõs ség vál la lás,
társ szak mák kal és tár sa dal mi szer ve ze tek kel való együtt -
mû kö dés re való 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 ismeret -
körök:

ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek: 20–26 kre dit

al kal ma zott ma te ma ti ka, te le pü lés- és gaz da ság föld rajz, 
tér in for ma ti ka, te rü le ti sta tisz ti ka, de mog rá fia, te le pü lés -
öko ló gia;

gaz da sá gi és hu mán is me re tek: 10–16 kre dit
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te le pü lés tör té net, te le pü lés szo ci o ló gia, köz igaz ga tá si
jog, in gat lan fej lesz tés és gaz dál ko dás, te le pü lés igaz ga tá si
is me re tek.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
20–26 kre dit

te rü le ti- és re gi o ná lis ter ve zés, épí té szet, vá ros épí té szet, 
te le pü lés ter ve zés.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is -
me ret kö rei: 50–60 kre dit

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek: 30–40 kre dit
kor társ épí té szet és vá ros épí té szet, táj ter ve zés és zöld -

felületi rend sze rek, te le pü lé si inf ra struk tú ra, te le pü lé si
kör nye zet vé de lem, te le pü lé si ér ték vé de lem, va la mint a
szak in dí tást kérõ in téz mé nyek ha gyo má nya i nak megfe -
lelõ spe ci á lis szak mai is me re tek;

dip lo ma mun ka: 20 kre dit.

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

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

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

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

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

A hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol -
gá ló is me re tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott – 
össze ve té se alap ján el is mer he tõ le gyen leg alább 80 kre dit
a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök ben:

– ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek (20 kre dit): ma -
te ma ti ka, rajz, áb rá zo ló ge o met ria, anyag is me ret, kör nye -
zet tan, in for ma ti ka, mér nö ki alap is me re tek;

– gaz da sá gi és hu mán is me re tek (15 kre dit): gaz da ság -
tu do má nyi alap is me re tek, vál la lat-gaz da ság tan, tár sa da -
lom tu do má nyi alap is mer te tek, köz igaz ga tá si és jogi is me -
re tek, épí té szet tör té net;

– szak mai is me re tek (30 kre dit): ge o dé zia, épí té szet,
tér in for ma ti ka, út- és köz mû rend sze rek, kör nye zet vé de -
lem;

– szak irány is me re tek (15 kre dit): te le pü lés ren de zés,
te le pü lés igaz ga tás, te le pü lés gaz dál ko dás, te le pü lé si ér ték -
vé de lem.

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.”

2. számú melléklet
a 32/2007. (VIII. 30.) OKM rendelethez

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

„12. TAKARMÁNYOZÁSI
ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁGI MÉRNÖKI

MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: ta kar má nyo zá si
és ta kar mány biz ton sá gi mér nö ki

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

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

– szak kép zett ség: ok le ve les ta kar má nyo zá si és ta kar -
mány biz ton sá gi mér nök

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MSc in
Ani mal Nut ri ti on and Feed Sa fety

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: me zõ gaz da sá gi mér nö ki, ál lat te nyész tõ mér nö ki,
vad gaz da mér nö ki alap kép zé si sza kok, to váb bá állator -
vosi mes ter kép zé si szak.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alapkép -
zési sza kok: nö vény ter mesz tõ mér nö ki, kör nye zet gaz dál -
ko dá si ag rár mér nö ki, ter mé szet vé del mi mér nö ki, gazda -
sági és vi dék fej lesz té si ag rár mér nö ki, bi o 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.

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 35–40 kre dit.
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6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 20–25 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 ta kar má nyo zá si és ta kar mány biz -
ton sá gi szak em be rek kép zé se, akik ren del kez nek a ta kar -
má nyo zá si és ta kar mány gaz dál ko dá si szak ága za tok kal
kap cso la tos kor sze rû, alap el ve i ben az Eu ró pai Unió sza -
bály rend sze ré ben fog lal tak kal azo nos szem lé le tû, komp -
lex is me ret anyag gal és fel ké szül tek a ta kar má nyo zá si ipar, 
va la mint a ta kar mány gaz dál ko dás tel jes ver ti ku má nak ter -
mék fej lesz té si, ter mék-elõ ál lí tá si, öko nó mi ai, kör nye zet -
vé del mi és mi nõ ség biz to sí tá si szak te rü le te in mér nö ki
szin tû ter ve zõi és irá nyí tói fel ada tok el lá tá sá ra.

A mes ter sza kon vég zet tek meg szer zett is me re te ik bir to -
ká ban fel ké szül tek arra, hogy mun ká juk so rán a fenn tart -
ha tó ság el vét kép vi sel jék. A mes ter sza kon el sa já tí tott is -
me re tek bir to ká ban al kal ma sak ta nul má nya ik dok to ri kép -
zés ke re té ben tör té nõ foly ta tá sá ra.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– biz ton sá gos és kör nye zet ba rát ta kar má nyo zást,
– ta kar má nyo zás élet tant,
– ta kar mány gyár tást,
– ta kar má nyo zás tech no ló gi á it,
– ta kar má nyo zás-hi gi é nia és ál lat egész ség ügyi kér dé -

se it,
– ta kar má nyo zás öko nó mi á ját,
– ta kar mány-re cep tú ra ké szí tés és ta kar mány gyár tás

szá mí tás tech ni kai kér dé se it.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– ter mék pá lya szem lé le tû mi nõ sé gi ter mék elõ ál lí tás ra,
– ál la ti ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ra, azok mi nõ sé gé nek

meg óvá sá ra,
– hasz no sít ha tó ter mé sze ti, gaz da sá gi és tár sa dal mi

erõ for rá sok fel is me ré sé re és komp lex ér té ke lé sé re,
– mun ka terv és prog ram ké szí té sé re és vég re haj tá sá ra,
– az ag rár gaz da ság és az ag rár po li ti ka kü lön bö zõ dön -

té si fo lya ma ta i ban való rész vé tel re,
– a szak igaz ga tás ban és az egyéb ál la mi in téz mény -

rend sze rek ben szak ér tõi fel ada tok el lá tá sá ra,
– szak ága za ti szak ta nács adás mû ve lé sé re,
– egyé ni és tár sas vál lal ko zá sok mû köd te té sé re,
– ta kar má nyo zá si kí sér le ti mun ká ban való rész vé tel re.
c) A szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -

lyes adott sá gok és kész sé gek:
– ön ál ló mun ka vég zés ké pes sé ge,
– rend szer szem lé le tû, kre a tív gon dol ko dás mód,
– mi nõ ség tu dat és si ker ori en tált ság,

– kez de mé nye zõ- és kap cso lat te rem tõ kész ség,
– fe le lõs ség tu dat,
– dön tés ho za ta li ké pes ség,
– a fo lya ma tos szak mai ön kép zés igé nye,
– ma gyar és ide gen nyel vû kom mu ni ká ció,
– mo ti vált ság az is me ret anyag fo lya ma tos bõ ví té sé re,

az új mû sza ki is me re tek al kal ma zá sá ra, az öko ló gi ai szem -
lé let fej lesz té sé re,

– mun ka terv és prog ram ké szí té sé nek és vég re haj tá sá -
nak ké pes sé ge,

– kre a ti vi tás,
– in for má ció fel hasz ná lá si és elem zõ ké pes ség,
– kör nye zet tu da tos ma ga tar tás,
– ter mé szet- és élõ hely vé de lem irán ti fo gé kony ság,
– szak mai fe le lõs ség tu dat,
– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, kel lõ gya kor lat

meg szer zé se után ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá ra.

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

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges kö te le zõ ala po zó is -
me ret kö rök 15–20 kre dit:

bio ké mi ai, mik ro bi o ló gi ai, ku ta tás mód szer ta ni, ta kar -
má nyo zás-élet ta ni, ter me lés-élet ta ni is me re tek.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei
35–40 kre dit:

ta kar mány nö vény ter mesz té si, gyep hasz no sí tá si, ta kar -
mány is me re ti, ke ve rék ta kar mány-gyár tá si, ta kar mány -
kon zer vá lás és -mi nõ sí té si, mû sza ki, ké rõ dzõ ál la tok
 takarmányozási, mo no gasz ti kus ál la tok ta kar má nyo zá si,
ta kar mány vizs gá la ti, anyag for gal mi be teg ség, ta kar mány
mi nõ ség el len õr zé si, ta kar mány biz ton sá gi, mun ka vé del mi
és biz ton ság tech ni kai, mi nõ ség me nedzs ment, ve ze té si, ál -
lat te nyész té si ága za tok öko nó mi ai, vál lal ko zás me nedzs -
ment, a ta kar má nyo zás jo gi és eti kai kér dé sei is me re tek.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó
 ismeretkörei 15–20 kre dit:

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek:
a vá lasz tott spe ci á lis te rü le tek meg fe le lõ szak mai törzs -

anyag egyes ré sze i nek bõ vebb el sa já tí tá sa ér de ké ben meg -
hir de tett tan tár gyak: társ- és hob bi ál lat ta kar má nyo zás,
hal ta kar má nyo zás, ter mé sze ti kör nye zet vé del me, bio met -
ria, kom mu ni ká ció;

dip lo ma mun ka: 30 kre dit.

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

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

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert
leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal
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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 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 (ál lat tan, ál lat élet tan,
bio ké mia, bio met ria, ké mia, ma te ma ti ka, nö vény élet tan,
nö vény tan, sta tisz ti ka, szá mí tás tech ni ka), 20–30 kre dit,

– mû sza ki is me re tek (bio fi zi ka, fi zi ka, gép tan, me zõ -
gaz da sá gi mû sza ki is me re tek), 8–20 kre dit,

– nö vény ter mesz té si is me re tek (ag ro ké mia, ta laj tan,
nö vény ter mesz tés, nö vény vé de lem), 10–20 kre dit,

– ál lat te nyész té si és ta kar má nyo zá si is me re tek (ál ta lá -
nos ál lat te nyész tés, ba rom fi te nyész tés, juh te nyész tés, ser -
tés te nyész tés, szar vas mar ha te nyész tés, ta kar mány gaz dál -
ko dás, ta kar má nyo zás tan, ál lat egész ség tan, ál lat hi gi é nia),
10–20 kre dit,

– gaz da sá gi is me re tek (mar ke ting, jogi is me re tek,
pénz ügy, szám vi tel, vál la la ti gaz da ság tan, üzem tan)
10–20 kre dit.

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a fel so -
rolt is me ret kö rök ben leg alább 60 kre dit tel ren del kez zen
a hall ga tó. A 80 kre dit hez – a leg alább 60 kre dit el is me ré se 
után – még 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 sõ ok ta tá si
 intézmény 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. VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: vi dék fej lesz té si
ag rár mér nö ki

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

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

– szak kép zett ség: ok le ve les vi dék fej lesz tõ ag rár mér -
nök

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MSc in
Ru ral De ve lop ment

3. Kép zé si te rü let: ag rár

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

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõk figye -
lembe: a gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si ag rár mér nö ki, va la -

mint az in for ma ti kus és szak igaz ga tá si ag rár mér nö ki alap -
kép zé si sza kok.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: az ag rár kép zé si te rü let egyéb alap kép zé si szak -
jai, va la mint a gaz da ság tu do má nyok kép zé si te rü let alap -
kép zé si szak jai.

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: 35–50 kre dit.

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai is me re tek hez 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: 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 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 vi dék fej lesz tõ ag rár mér nö kök
kép zé se, akik meg szer zett is me re te ik bir to ká ban az erõ for -
rá sok op ti má lis fel hasz ná lá sát biz to sí tó ter me lõ, el osz tó és 
sza bá lyo zá si, va la mint a ter me lés sel, a szol gál ta tá sok kal
össze füg gõ szer ve zé si és irá nyí tá si fo lya ma to kat fel ügye -
lik. Al kal ma sak ter ve zõ-fej lesz tõ mér nö ki, ku ta tói, il let ve
ve ze tõi mun ka kö rök be töl té sé re, va la mint 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 adott vál la la ti, in téz mé nyi vagy kö zös sé gi pro jek -

tek nek a vi dék gaz da sá gi, tár sa dal mi és ter mé sze ti kör nye -
ze té re való ha tá sa it,

– a gaz da sá gi, hu mán, kör nye ze ti és mi nõ ség biz to sí tá si 
rend sze re ket,

– a tér sé gi in for ma ti kai fej lesz té si és ter ve zé si, tár sa da -
lom tu do má nyi, gaz da sá gi, va la mint pro jekt ko or di ná lá sát
és ve ze té sét,
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– mul ti funk ci o ná lis vi dék fej lesz tés sel és a vi dé ki kö -
zös sé gek élet ké pes sé gé nek meg õr zé sé vel kap cso la tos el -
ve ket,

– az ag ro biz nisz mû kö dé sé nek és fej lõ dé sé nek nem zet -
kö zi-, nem ze ti- és tér sé gi össze füg gé se it,

– a fenn tart ha tó gaz dál ko dás, a me zõ gaz da sá gi mû sza -
ki-tech no ló gi ai fej lesz tés alap el ve it.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– me zõ gaz da sá gi pro jek tek tu do má nyos ala pos ság gal

tör té nõ ön ál ló ki dol go zá sá ra, ko or di ná lá sá ra, ve ze té sé re,
el len õr zé sé re,

– a gaz dál ko dás komp lex szem lé let alap ján tör té nõ
 folyamatos meg újí tá sá nak irá nyí tá sá ra, az adott sá gok hoz
iga zo dó föld hasz ná lat és ter me lé si szer ke zet ki ala kí tá sá ra,

– a szak te rü let prob lé má i nak fel is me ré sé re, használ -
ható meg ol dá sok ki dol go zá sá ra, in no vá ci ós, ter ve zé si, fej -
lesz té si és ku ta tá si fel ada tok el vég zé sé re,

– szak ta nács adá si fel ada tok el lá tá sá ra,
– pá lyá za ti te vé keny ség me ne dzse lé sé re,
– ter me lé si fo lya ma tok szer ve zé sé re, el len õr zé sé re, va -

la mint ku ta tá si ered mé nyek gya kor la ti meg va ló sí tá sá ra,
– vi dé ki inf ra struk tú ra prob lé má i nak fel is me ré sé re és

fej lesz té si ja vas la tok elõ ké szí té sé re, szak mai ér té ke lé sé re.
c) A szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -

lyes adott sá gok és kész sé gek:
– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó ké pes ség,
– kre a ti vi tás,
– kör nye ze ti prob lé mák irán ti fo gé kony ság,
– mér nö ki és ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges

kom mu ni ká ci ós is me re tek,
– szak mai fe le lõs ség tu dat,
– szak mai to vább kép zés irán ti igény,
– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, kel lõ gya kor lat

meg szer zé se után ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá ra.

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

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges kö te le zõ ala po zó is -
me ret kö rök 10–20 kre dit:

elem zés-mód szer tan, ve ze tõi szám vi tel, vi dék szo ci o ló -
gia, em be ri erõ for rás gaz da ság tan, gaz da sá gi jog.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei
35–50 kre dit:

ag rár-, vi dék- és kör nye zet po li ti ka, te le pü lés fej lesz -
tés, pro jekt me nedzs ment, in teg rált te rü let fej lesz tés, vi -
dék fej lesz tés, vi dék gaz da ság tan, ag rár-in for má ci ós
rend szerek.

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 35–50 kre dit:
ag rár po li ti kai prog ra mok elem zé se, al ter na tív gaz dál -

ko dás (non-fo od), he lyi gaz da ság- és vál lal ko zás fej lesz -

tés, kö zös ség fej lesz tés, me zõ gaz da sá gi pi a cok gaz da ság -
ta na, tár sa dal mi- és hu mán is me re tek, ter me lés-gaz da ság -
tan, tér sé gi és vi dék fej lesz té si prog ra mok me ne dzse lé se,
tér sé gi ter ve zés és prog ra mo zás, ver ti ká lis és ho ri zon tá lis
ko or di ná ció a me zõ gaz da ság ban, ag rár tör té net;

dip lo ma mun ka: 20 kre dit.

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

A 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 84 kre -
dit a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö -
rök ben: ter mé szet tu do má nyi is me re tek, me zõ gaz da sá gi
is me re tek, gaz da sá gi, vi dék fej lesz té si és szak igaz ga tá 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 84 kre dit hez – a leg alább 60 kre dit el is me ré se
után – még 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 sõ ok ta tá si
 intézmény ta nul má nyi és vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá -
ro zot tak sze rint sze rez ze meg.”

3. számú melléklet
a 32/2007. (VIII. 30.) OKM rendelethez

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

„3. EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI
SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: egész ség pszi -
cho 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: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les egész ség pszi cho ló gus
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– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: He alth
Psy cho lo gist

3. Kép zé si te rü let: or vos- és egész ség tu do má nyi

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

4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõk figye -
lembe: pszi cho ló gia alap kép zé si szak, va la mint a fel sõ ok -
ta tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti egye te mi
szin tû pszi cho ló gus szak.

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: or vos egy sé ges, osz tat lan
szak, az egész ség ügyi szo ci á lis mun ka mes ter kép zé si
szak, a nép egész ség ügyi mes ter kép zé si szak egész ség -
fej lesz tõ szak irá nya, to váb bá azok az alap- vagy mes ter -
fo ko za tot adó alap kép zé si sza kok, il let ve a fel sõ ok ta tás -
ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai
vagy egye te mi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a
kre dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek
össze ve té se alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát -
vi te li bi zott sá ga el fo gad.

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

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

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 22–32 kre dit.

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 46–56 kre dit.

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 26–34 kre dit.

6.4. A sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek szá ma: 6 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: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 40%.

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

A kép zés cél ja olyan szak em be rek kép zé se, akik az
egész ség- és a pszi cho ló gi ai tu do má nyok re le váns is me re -
te i nek el sa já tí tá sá val és az ah hoz kap cso ló dó mód szer ta ni
és gya kor la ti is me re tek bir to ká ban ké pe sek a men tá lis
egész ség fej lesz tés és egész ség-re ha bi li tá ció te rü le tén je -
lent ke zõ fel ada tok el lá tá sá ra, a la kos ság men tá lis egész -
ségi ál la po tá nak ja ví tá sá ra, a ked ve zõt len egészségmaga -
tartások le küz dé sé ben pszi cho ló gi ai se gít sé get, va la mint
az ezen a te rü le ten dol go zó más szak em be rek nek pszi cho -
ló gi ai szu per ví zi ót, tá mo ga tást és kon zul tá ci ós le he tõ sé get 

nyújt va. 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:
– az egyé nek és kö zös sé gek, a né pes ség egész sé gi ál la -

po tá nak meg is me ré sé re szol gá ló mód szer tant,
– az egész ség és be teg ség el mé le te it,
– a szak mai is me re tek to vább fej lesz té sét szol gá ló in -

for má ció for rá so kat,
– az egész sé get és be teg sé get meg ha tá ro zó té nye zõ ket

(koc ká za ti té nye zõk), kü lö nös te kin tet tel az egészség -
magatartás ki ala kí tá sa szem pont já ból ki emelt je len tõ sé gû
 viselkedés és egyéb té nye zõ ket,

– a kom mu ni ká ció el mé le tét és gya kor la tát, ki e mel ten
pár- és cso port hely ze tek ben, egész ség ügyi hely ze tek ben,
va la mint dön té sek elõ ké szí té sé ben,

– kör nye zet pszi cho ló gi ai szem pon tok ér vé nye sí té sét
az egész ség ügyi el lá tó rend szer ben,

– az egész ség ma gat ar tás el mé le tét és ku ta tá sá nak mód -
szer ta nát,

– az egész ség ká ro sí tó ma ga tar tás for mák meg elõ zé sé -
nek és ke ze lé sé nek el mé le tét és gya kor la tát (szen ve dély -
be teg ség, do hány zás, táp lál ko zá si za va rok stb.),

– az egész ség fej lesz tés és -ne ve lés el mé le tét és gya kor -
la tát,

– a pszi cho szo ma ti kus és szo ma to-pszi chi kus kór ké -
pek ki egé szí tõ pszi cho ló gi ai el lá tá sá nak mód szer ta nát,

– a re ha bi li tá ció kü lön bö zõ te rü le te it és azok pszi cho -
ló gi ai vo nat ko zá sa it,

– kró ni kus be teg, rok kant és ter mi ná lis ál la po tú be te -
gek pszi cho ló gi ai el lá tá sát.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– az egész ség ma gat ar tás meg ha tá ro zó té nye zõ i nek

vizs gá la tá ra és azok meg vál toz ta tá sá ra,
– a la kos ság nép egész ség ügyi szük ség le te i nek és igé -

nye i nek fel tá rá sá ra,
– a gyer mek- és fel nõtt ko ri ma ga tar tás za va rok azo no -

sí tá sá ra és ha té kony el lá tá sá ra,
– a men tá lis egész ség fej lesz tés mód szer ta ná nak al kal -

ma zá sá ra egyé ni, cso port és kö zös sé gi szin te ken,
– se gí tõ kap cso la ti és alap-pszi cho te rá pi ás el lá tás nyúj -

tá sá ra,
– kró ni kus be te gek, rok kant és ter mi ná lis ál la po tú

egyé nek pszi cho ló gi ai el lá tá sá ra,
– cso port és krí zis in ter ven ci ós mód sze rek al kal ma zá -

sá ra,
– a ta nács adás mód sze re i nek al kal ma zá sá ra,
– ku ta tá si pro jek tek ter ve zé sé re és ki vi te le zé sé re.
c) A szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -

lyes adott sá gok és kész sé gek:
– jó kom mu ni ká ci ós és együtt mû kö dé si kész sé gek,
– ön ál ló vé le mény al ko tás,
– ve ze tõi kész sé gek,
– kör nye ze ti prob lé mák irán ti fo gé kony ság,
– ha té kony konf lik tus ke ze lés.
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8. A mes ter fo ko zat és a szak kép zett ség szem pont já ból
meg ha tá ro zó is me ret kö rök:

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges kö te le zõ ala po zó is -
me ret kö rök 22–32 kre dit:

a vi sel ke dés bio-pszi cho-szo ci á lis alap jai; bio sta tisz ti ka 
és epi de mi o ló gia; nép egész ség ügyi me di ci na és kör nye -
zet egész ség tan.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
46–56 kre dit

sze mé lyi ség lé lek tan és csa lá di di na mi ka; az egész sé ges
sze mé lyi ség mû kö dé se; be teg ség re haj la mo sí tó sze mé lyi -
ség té nye zõk; pszi cho di ag nosz ti ka és ku ta tás mód szer tan;
meg elõ zõ or vos tan és nép egész ség tan; egész ség fej lesz tés
és -ne ve lés; se gí tõ kap cso la tok és pszi cho te rá pia.

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

a dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre di tek
szá ma: 26–34 kre dit

pszi cho pa to ló gia és ma ga tar tás za va rok; krí zis hely ze -
tek; kró ni kus be teg sé gek, szen ve dély be teg sé gek és füg gõ -
sé gek lé lek ta na; pszi cho szo ma ti ka; pszi chés za va rok
egyé ni és cso por tos te rá pi á i nak el mé le te és gya kor la ta;

dip lo ma mun ka: 12 kre dit.

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

Az egyé ni és kö zös sé gi szin ten vég zett egész ség pszi -
cho ló gi ai te vé keny ség el mé lyí té sé re a te rep gya kor lat for -
má já ban meg va ló su ló szak mai gya kor lat és ku ta tó mun ka
idõ tar ta ma leg alább 10 hét, ame lyet a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény tan ter ve ha tá roz meg. A gya kor lat és ku ta tó mun ka
kre di tér té ke 20–24 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 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 -
tók nak a kre dit meg ál la pí tá sa alap já ul szol gá ló is me re tek
– fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott – össze ve té se
alap ján ko ráb bi ta nul má nyai alap ján el is mer he tõ le gyen
leg alább 30 kre dit az aláb bi is me ret kö rök bõl: evo lú ci ós és
fej lõ dés lé lek tan, kí sér le ti/ál ta lá nos pszi cho ló gia, sze mé -
lyi ség lé lek tan, szo ci ál pszi cho ló gia, a pszi cho ló gia al kal -
ma zá sa és tör té ne te, di ag nosz ti ka a kli ni kai és egész ség -
pszi cho ló gi á ban.

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.

4. ÁLTALÁNOS ORVOS MESTERKÉPZÉSI SZAK
EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: ál ta lá nos or vos

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: or vos dok tor
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: me di cal

doc tor (M.D.- doc tor me di ci nae)
Az ok le vél dok to ri cí met ta nú sít, rö vi dí tett je lö lé se:

dr.med.

3. Kép zé si te rü let: or vos- és egész ség tu do mány

4. A kép zé si idõ fél évek ben: 12 fél év

5. A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre -
di tek szá ma: 360 kre dit.

5.1. Ala po zó is me re tek: 92–124 kre dit.

5.2. Elõ ké szí tõ kli ni kai is me re tek: 44–64 kre dit.

5.3. Kli ni kai alap is me re tek: 138–186 kre dit.

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

5.5. Sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek ér té ke: leg fel jebb 18 kre dit.

5.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: in téz mé nyi tan terv
sze rint leg alább 65%.

6. A 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 ta lá nos or vo sok kép zé se, akik a
kép zé si idõ alatt el sa já tí tott is me ret anya guk, szak mai
kész sé ge ik, or vo si szem lé le tük és ma ga tar tá suk alap ján a
szak ma sza bá lyai sze rint részt ve het nek az egész ség ügyi
el lá tás ban; ezen te vé keny sé gük so rán messze me nõ en
figye lembe ve szik a be te gek sa já tos sá ga it, em be ri mél tó -
sá gát, jo ga it, és en nek meg fele lõen dön te nek, il let ve cse -
lek sze nek; kel lõ is me ret anyag gal és kész sé gek kel ren del -
kez nek ah hoz, hogy elsõ, majd rá épí tett szak or vos kép zé si
prog ram ba be kap cso lód has sa nak és ezt köve tõen si ke res
szak vizs gá juk bir to ká ban, vá lasz tott szak te rü le tü kön ön -
ál ló szak or vo si mun kát vé gez ze nek; meg fe le lõ el mé le ti is -
me re tek és gya kor la ti kész sé gek bir to ká ban ké pe sek be -
kap cso lód ni a dok to ri kép zés be.
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a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– az egész sé ges em be ri test fel épí té sét és mû kö dé sét, a

mo le ku lá ris szint tõl a komp lett szer ve ze tig,
– a be teg sé gek ki ala ku lá sá nak me cha niz mu sa it, a be -

teg sé gek ál tal oko zott struk tu rá lis és funk ci o ná lis el vál to -
zá so kat,

– a gyak ran elõ for du ló be teg sé gek oka it, tü ne te it,
 etiopathogenezisét, ko rai di ag nosz ti ká ját, a gyó gyí tá suk ra
szol gá ló el já rá sok lé nye gét, ezek in di ká ci ó it és kont ra in di -
ká ci ó it, va la mint ezen el já rá sok koc ká za tát,

– a be teg sé gek gyógy sze res ke ze lé sé nek le he tõ sé ge it, a 
gyógy sze res te rá pia élet ta ni és pa to ló gi ai alap ja it, va la -
mint az el já rá sok ve szé lye it,

– az or vos tech ni kai be ren de zé sek mû kö dé si el ve it és
al kal ma zá si te rü le te it,

– fel hasz ná lói szin ten a kor sze rû egész ség ügyi el lá tás,
ku ta tás és is me ret szer zés in for má ci ós rend sze re it,

– a szo ma ti kus és pszi chés el vál to zá sok kö zöt ti kap -
cso la to kat, ké pe sek arra, hogy ne be teg sé get, vagy be teg
szer ve ket, ha nem a be teg em bert ke zel jék,

– az egyén és a tár sa da lom egész ség vé del mé nek,
egész ség fej lesz té sé nek, az egész ség hely re ál lí tá sá nak
 tudományos alap ja it, az egész ség re ve szé lyes ár tal ma kat,

– a meg elõ zés (pri mer, sze kun der és ter ci er pre ven ció)
el mé le ti és gya kor la ti alap ja it, az egész ség ügyi szû rõ vizs -
gá la tok elvi alap ja it és a gya kor la ti meg va ló sí tá sá nak
mód sze re it és rend sze rét,

– az egész ség ügyi rend szer fel épí té sét és mû kö dé sét,
az egész ség ügy szer ve ze tét, irá nyí tá sát, gaz da sá gá nak
alap ja it, va la mint az egész ség ügyi biz to sí tá si rend szert,

– az em be rek kö zöt ti kap cso la tok leg fon to sabb tör -
vényszerûségeit,

– az or vo si te vé keny ség leg fon to sabb eti kai vo nat ko -
zá sa it és jogi szak kér dé se it, to váb bá

– gya kor la tot sze rez nek a leg fon to sabb kli ni kai és la -
bo ra tó ri u mi vizs gá la tok ban, a gyó gyí tó el já rá sok ban és
ezek ér té ke lé sé ben, alap ve tõ mû tét ta ni és fi zi o te rá pi ás is -
me re tek kel ren del kez nek.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– az adott be teg ség gyó gyí tá sá ra leg al kal ma sabb el já -

rás ki vá lasz tá sá ra,
– alap ve tõ kli ni kai kész sé ge ket igény lõ be avat ko zá sok

fel ügye let nél kü li meg ha tá ro zott szak mai stan dar dok sze -
rin ti ki vi te le zé sé re,

– meg fe le lõ or vos-be teg kap cso lat ki ala kí tá sá ra, a be -
teg nek be teg sé gé rõl – meg fe le lõ szin ten – fel vi lá go sí tás
nyúj tá sá ra és meg gyõ zé sé re a gyó gyí tás szük sé ges sé gé rõl,

– a be teg tõl és a be teg kör nye ze té tõl anam né zis fel vé -
te lé re,

– a pá ci ens fi zi ká lis meg vizs gá lá sá ra,
– a vizs gá la ti ered mé nyek in terp re tá lá sá ra,
– di ag nó zis fel ál lí tá sá ra, la bo ra tó ri u mi alap vizs gá la tok 

el vég zé sé re és ered mé nyei ér té ke lé sé re,
– le le tek ké szí té sé re,
– gyógy sze rek fel írá sá ra,
– a be te gek meg fe le lõ irá nyí tá sá ra,

– más or vo sok kal és szak al kal ma zot tak kal tör té nõ
együtt mû kö dés re és kon zul tá lás ra,

– a be teg sé gek meg elõ zé si mód sze re i nek al kal ma zá sá ra,
– az egész ség re ár tal mas ma ga tar tás for mák és élet mód

fel is me ré sé re,
– a meg elõ zõ or vos tu do mány is me re te i nek al kal ma zá -

sá ra, szük ség ese tén meg fe le lõ ha tó sá gi in téz ke dé sek kez -
de mé nye zé sé re, il let ve meg té te lé re,

– kel lõ jár tas ság gal ren del kez nek az élet men tés ben.
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 ti ás kész ség, se gí te ni aka rás,
– meg fe le lõ szin tû kom mu ni ká ci ós ké pes ség (be teg gel, 

te am mel, tár sa da lom mal),
– kre a ti vi tás, ru gal mas ság,
– kri ti kus gon dol ko dás,
– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó kész ség,
– 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 igé nye,
– haj lan dó ság a meg szer zett tu dás át adá sá ra,
– el kö te le zett ség és igény a mi nõ sé gi mun ká ra,
– kez de mé nye zés, sze mé lyes fe le lõs ség vál la lás és gya -

kor lás,
– al kal mas ság cso port mun ká ban való rész vé tel re.

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 és elõ ké szí tõ kli ni kai is me re tek: 136–188 
kre dit

Ál ta lá nos ter mé szet tu do má nyi alap is me re tek:
or vo si fi zi ka/bio fi zi ka, bio sta tisz ti ka, in for ma ti ka, mé -

rés tech ni kai is me re tek, or vo si ké mia, bio ké mia, sejt bi o ló -
gia, mo le ku lá ris bi o ló gia, mo le ku lá ris ge ne ti ka.

Or vos tu do má nyi alap is me re tek:
ana tó mia, szö vet- és fej lõ dés tan, or vo si élet tan, pa to ló -

gia, pa to fi zi o ló gia/kli ni kai fi zi o ló gia, mik ro bi o ló gia, az
im mu no ló gia alap jai, kli ni kai pro pe de u ti ka (bel gyó gyá -
sza ti és se bé sze ti pro pe de u ti ka, mû tét ta ni alap is me re tek),
kli ni kai bio ké mia/kli ni kai la bo ra tó ri u mi di ag nosz ti ka, or -
vo si kép al ko tó el já rá sok, or vo si el sõ se gély nyúj tás, meg -
elõ zõ or vos tan és nép egész ség tan, or vo si gyógy szer tan.

Ma ga tar tás tu do má nyi alap is me re tek:
or vo si eti ka, or vo si pszi cho ló gia, or vo si kom mu ni ká -

ció, szo ci o ló gia, szo ci ál pszi cho ló gia.

7.2. A szak mai törzs anyag is me ret kö rei 138–186 kre dit:
kli ni kai alap is me re tek: bel gyó gyá szat (kar di o ló gia,

gaszt ro en te ro ló gia, he ma to ló gia, kli ni kai en dok ri no ló gia,
anyag cse re be teg sé gek, di a be to ló gia, neph ro ló gia, kli ni kai 
im mu no ló gia, pul mo no ló gia), gyer mek gyó gyá szat, ál ta lá -
nos se bé szet, tra u ma to ló gia, anesz te zi o ló gia és in ten zív
te rá pia, szü lé szet-nõ gyó gyá szat, ne u ro ló gia, pszi chi át ria,
far ma ko te rá pia, fül-orr-gé ge gyó gyá szat, in fek to ló gia –
fer tõ zõ be teg sé gek, kli ni kai ge ne ti ka, kli ni kai on ko ló gia,
or to pé dia, oxy o ló gia, sür gõs sé gi or vos lás, bõr gyó gyá szat,
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ra di o ló gia, sze mé szet, uro ló gia, fo gá szat és száj se bé szet,
csa lád or vos ta ni be ve ze tõ, igaz ság ügyi or vos tan, to váb bá
vá laszt ha tó is me re tek.

A kö te le zõ en vá laszt ha tó is me re tek ará nya: leg alább 15%.

7.3. Dip lo ma mun ka: 20 kre dit.

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

A szak mai gya kor lat ma gá ban fog lal ja az ápo lás ta ni
gya kor la tot, to váb bá a bel gyó gyá sza ti, gyer mek gyó gyá -
sza ti, se bé sze ti, szü lé sze ti és nõ gyó gyá sza ti, ne u ro ló gi ai
és pszi chi át ria gya kor la tot, va la mint a csa lád or vo si pra xis -
gya kor la tot. A szak mai gya kor la tok idõ tar ta mát és kö ve -
tel mé nye it a fel sõ ok ta tá si in téz mény tan ter ve ha tá roz za
meg.

9. Egyéb kö ve tel mé nyek:

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 nyelv vizs ga vagy az zal egyen ér té kû 
érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél szük sé ges an gol,
né met, fran cia, spa nyol vagy orosz nyelv bõl.

5. FOGORVOS MESTERKÉPZÉSI SZAK
EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: fog or vos

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: fog or vos dok tor
– szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: den tist

(D.M.D. – doc tor me di ci nae den ta ri ae)
Az ok le vél dok to ri cí met ta nú sít, rö vi dí tett je lö lé se: dr.

med. dent.

3. Kép zé si te rü let: or vos- és egész ség tu do mány

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: 80–100 kre dit.

5.2. Elõ ké szí tõ kli ni kai is me re tek: 45–59 kre dit.

5.3. Kli ni kai alap is me re tek: 115–131 kre dit.

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

5.5. Sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek mi ni má lis ér té ke: 15 kre dit.

5.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: in téz mé nyi tan terv
sze rint leg alább 65%.

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

A kép zés cél ja olyan fog or vo sok kép zé se, akik az el sa -
já tí tott is me ret anyag és szak mai kész sé gek bir to ká ban
meg fe le lõ or vo si szem lé let tel és ma ga tar tás sal ren del kez -
nek; ön ál ló fog or vo si te vé keny sé get foly tat nak az egész -
ség ügyi el lá tás ban, mely nek so rán figye lembe ve szik a be -
te gek el té rõ sa já tos sá ga it, em be ri mél tó sá gát, jo ga it, és
 ennek meg fele lõen dön te nek, il let ve cse lek sze nek. Meg fe -
le lõ szak kép zé si prog ram si ke res szak vizs gá val do ku men -
tált tel je sí té sé vel vá lasz tott szak te rü le tü kön ön ál ló fog or -
vo si mun kát vé gez nek; meg fe le lõ el mé le ti is me re tek és
gya kor la ti kész sé gek bir to ká ban ké pe sek be kap cso lód ni a
dok to ri kép zés be.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– az egyén és a tár sa da lom egész ség vé del mé nek alap -

ja it,
– a gyak rab ban elõ for du ló mun ka egész ség ügyi ár tal -

mak oka it, tü ne te it, meg elõ zé sü ket, s ezek gyó gyí tá sát,
– a fog or vos tu do mány te rü le té hez tar to zó meg be te ge -

dé sek kel kap cso lat ban a pre ven ció, a di ag nosz ti ka, a te rá -
pia és a re ha bi li tá ció fel ada ta it,

– az egész ség fo gal mát és an nak kri té ri u ma it,
– a fon to sabb és kor sze rû fo gá sza ti di ag nosz ti kai el -

já rá sok és mód sze rek lé nye gét, azok vár ha tó in for má ci -
ó it, ezen vizs gá la tok in di ká ci ó it és kont ra in di ká ci ó it,
koc ká za ti té nye zõ it és az ered mé nyek di ag nosz ti kus ér -
té két,

– a fog- és száj be teg sé gek, a gya ko ribb ál ta lá nos be teg -
sé gek száj ban meg nyil vá nu ló tü ne te it,

– a gya ko ri(bb) fog- és száj be teg sé gek, va la mint száj -
tü ne tek kel is járó ál ta lá nos be teg sé gek eti o pa to ge ne zi sét,
ko rai di ag nosz ti ká ját, ezek gyó gyí tá sá nak le he tõ sé ge it és
mód sze re it,

– a fo gá sza ti és száj se bé sze ti szû rõ vizs gá la tok rend sze -
rét, kü lö nös te kin tet tel az on ko ló gi ai cél za tú meg elõ zés re,

– a fon tos és kor sze rû fog or vo si te rá pi ás el já rá sok
 lényegét, ezen el já rá sok el mé le ti és gya kor la ti alap ja it, va -
la mint e te rá pi ás be avat ko zá sok vár ha tó ered mé nye it, mel -
lék ha tá sa it,

– a fo gá szat ban al kal ma zott anya go kat, ezek fõbb jel -
lem zõ it, al kal ma zá suk in di ká ci ó it és kont ra in di ká ci ó it,

– az orá lis re ha bi li tá ció le he tõ sé ge it és mód sze re it,
– a ki emelt nép egész ség ügyi ár tal mak eti o pa to ge ne zi -

sét, meg ol dá sát,
– a fo gá sza ti in fek ci ó kont roll el vét, gya kor la ti al kal -

ma zá sá nak szük sé ges sé gét és le he tõ sé ge it,
– a száj se bé sze ti mû té tek, il let ve az arc- és áll csont

 sebészeti mû té tek in di ká ci ó it, va la mint koc ká za ta it,
– a fo gá sza ti el lá tás ban elõ for du ló be teg sé gek pszi cho -

ló gi ai és szo ci o ló gi ai vo nat ko zá sa it,
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– az egész ség ügyi biz to sí tás rend sze rét és az egész ség -
ügyi szol gá lat szer ve ze ti fel épí té sét, ezen be lül a fog or vo -
si/fo gá sza ti el lá tás rend sze rét és fi nan szí ro zá si ren del ke -
zé se it, és a fog or vo si gya kor lat hoz szük sé ges eti kai és jogi
is me re te ket,

– az egész ség ügy gaz da sá gi vo nat ko zá sa it.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– szak sze rû anam né zis fel vé te lé re a vizs gált sze mély -

tõl és an nak kör nye ze té tõl,
– an nak meg ál la pí tá sá ra, hogy fo gá sza ti szem pont ból a 

vizs gált sze mély ál la po ta meg fe le lõ-e az egész ség krité -
riumainak, fel tár ha tó-e az egész sé gé re ár tal mas ma ga tar -
tás és élet mód, ha fel lel he tõ kó ros el té rés, me lyek ezek fõ
jel lem zõi,

– szak sze rû kór le írás és do ku men tá ció ve ze té sé re,
– dön tés ho za tal ra a fog or vo si be avat ko zás ról, to váb bá

az ál ta lá nos or vos hoz, szak or vos hoz tör té nõ uta lás ról
vagy egyéb in téz ke dés rõl,

– a szto ma to ló gi ai pre ven ció mód sze re i nek al kal ma zá -
sá ra az alap el lá tás ban és a la kos ság egész ség ne ve lé sé ben,

– meg fe le lõ együtt mû kö dés ki ala kí tá sá ra te a mek kel,
– a fog tech ni kai mun kák el len õr zé sé re és a kész fog -

mû vek el bí rá lá sá ra,
– a fog or vos mun ká já hoz szük sé ges kli ni kai és mû sze -

res vizs gá ló mód sze rek al kal ma zá sá ra, ér té ke lé sé re, a
vizs gá la tok ered mé nye i bõl tör té nõ he lyes kö vet kez te té sek 
le vo ná sá ra,

– az azon na li fog or vo si be avat ko zást igény lõ be teg sé -
gek fel is me ré sé re,

– élet men tõ be avat ko zá sok el vég zé sé re az or vo si el sõ -
se gély nyúj tás ban,

– a fo gá sza ti el lá tás ban hasz ná la tos be ren de zé sek és
mû sze rek ke ze lé sé re, is me rik ezek bal eset- és mun ka vé -
del mi sza bá lya it.

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 ti ás kész ség, se gí te ni aka rás,
– meg fe le lõ szin tû kom mu ni ká ci ós ké pes ség (be teg gel, 

te am mel, tár sa da lom mal),
– meg fe le lõ ma nu á lis kész sé gek,
– a szak mai to vább kép zés hez szük sé ges po zi tív hoz zá -

ál lás,
– együtt mû kö dé si kész ség, kel lõ gya kor lat után ve ze tõi 

fel ada tok el lá tá sá nak ké pes sé ge,
– kre a ti vi tás,
– jó prob lé ma meg ol dó 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 és elõ ké szí tõ kli ni kai is me re tek 125–159
kre dit:

Ala po zó is me re tek:
ala po zó tan tár gyak (fi zi ka, ké mia, bio ké mia, sejt bi o ló -

gia), mor fo ló gia (ana tó mia, szö vet tan, fej lõ dés tan), mo le -

ku lá ris bi o ló gia (bio ké mia), pa to ló gia (ál ta lá nos és orá lis
pa to ló gia, ál ta lá nos és orá lis pa to fi zi o ló gia, ál ta lá nos és
orá lis mik ro bi o ló gia), funk ci o ná lis bi o ló gia (fi zi o ló gia,
orá lis bi o ló gia), ma ga tar tás tu do mány (pszi cho ló gia, szo -
ci o ló gia, eti ka) – 80–100 kre dit.

Elõ ké szí tõ kli ni kai is me re tek:
be ve ze tés a kli ni kai mód sze rek be (bel gyó gyá szat, se bé -

szet, fo gá sza ti prek li ni kum), di ag nosz ti ka (la bo ra tó ri u mi
di ag nosz ti ka, pa to ló gi ai di ag nosz ti ka, di ag nosz ti kus kép -
al ko tó el já rá sok, ál ta lá nos és orá lis ra di o ló gia), nép egész -
ség tan (gaz da sá gi is me re tek), gyógy szer tan (far ma ko te rá -
pia, to xi ko ló gia) – 45–59 kre dit.

7.2. Szak mai törzs anyag 115–131 kre dit:
Kli ni kai is me re tek: 25–31 kre dit
a meg be te ge dé sek és te rá pi á juk komp lex is me re te

( orvosi ge ne ti ka, bel gyó gyá szat, se bé szet, bõr gyó gyá szat,
sze mé szet, fül-orr-gé ge gyó gyá szat, száj nyál ka hár tya-be -
teg sé gek, gyer mek gyó gyá szat, szü lé szet, nõ gyó gyá szat,
ne u ro ló gia, pszi chi át ria, oxi o ló gia stb.), to váb bá vá laszt -
ha tó is me re tek.

Fo gá sza ti kli ni kai mo dul: 90–100 kre dit
pre ven tív fo gá szat, ora lis di ag nosz ti ka, meg tar tó fo gá -

szat (kon zer vá ló fo gá szat, en do don tia, pa ro don to ló gia
stb.), száj se bé szet (fog se bé szet, arc- és áll csont se bé szet
stb.), hely re ál lí tó fo gá szat (fog pót lás tan), gyer mek fo gá -
szat, fog sza bá lyo zás, to váb bá vá laszt ha tó is me re tek.

A kö te le zõ en vá laszt ha tó is me re tek ará nya: leg alább 15%.
Dip lo ma mun ka: 20 kre dit.

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

A szak mai gya kor lat ma gá ban fog lal ja a kór há zi, az
ápo lás ta ni, az odon to tech no ló gi ai, az ext rac tio, az ál ta lá -
nos fo gá sza ti, a száj se bé sze ti gya kor la tot. Idõ tar ta ma leg -
alább 10 hét.

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

Egy kö zép fo kú C tí pu sú ál la mi lag el is mert nyelv vizs ga
(an gol, né met, fran cia, spa nyol vagy orosz nyelv bõl) vagy
az zal egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve ok le vél.

6. GYÓGYSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: gyógy sze rész

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

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

– szak kép zett ség: ok le ve les gyógy sze rész
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Mas ter
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3. Kép zé si te rü let: or vos- és egész ség tu do mány

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 tér ték:
70–95 kre dit.

5.2. Or vo si-bi o ló gi ai is me re tek hez ren del he tõ kre di -
tér ték: 60–80 kre dit.

5.3. Szak tu do má nyi is me re tek hez ren del he tõ kre di tér -
ték: 100–160 kre dit.

5.4. Szak mai gya kor lat hoz ren del he tõ kre di tér ték:
22–24 kre dit.

5.5. Dip lo ma mun ká hoz ren del he tõ kre di tér ték: 10 kre dit.

5.6. Sza ba don vá laszt ha tó tár gyak hoz ren del he tõ kre -
di tér ték: 15 kre dit.

5.7. Gya kor la ti is me re tek ará nya az in téz mé nyi tan terv
sze rint leg alább 40%.

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 gyógy sze ré szek kép zé se, akik az
el sa já tí tott ma gas szin tû ter mé szet tu do má nyos és me di ci -
ná lis meg ala po zott sá gú is me ret anyag, szak mai kész sé gek, 
gyógy sze ré szi szem lé let és ma ga tar tás alap ján vesz nek
részt a gyógy szer el lá tás ban, gyógy szer gyár tás ban, az
egész ség ügyi el lá tás ban, a gyógy szer-ke res ke de lem ben, a
gyógy sze ré szet tel kap cso la tos egész ség ügyi ha tó sá gi és
egyéb mun kák ban, a gyógy sze rész tu do má nyi, bi o ló gi ai,
ké mi ai, me di ci ná lis ori en tá ci ó jú tu do má nyos ku ta tás ban,
úgy, hogy ezen te vé keny sé gük so rán messze me nõ en
figye lembe ve szik a hoz zá juk for du lók el té rõ sajátossá -
gait, em be ri mél tó sá gát, jo ga it, és en nek meg fele lõen dön -
te nek, il let ve cse lek sze nek, va la mint meg fe le lõ szak kép -
zé si prog ram si ke res szak vizs gá val do ku men tált teljesí -
tése után, vá lasz tott szak te rü le tü kön majd ön ál ló szak -
gyógy sze ré szi mun kát vé gez nek. Meg fe le lõ el mé le ti is -
me re tek és gya kor la ti kész sé gek bir to ká ban ké pe sek be -
kap cso lód ni a dok to ri kép zés be.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:

– a ter mé szet tu do má nyos alap is me re te ket fi zi ka, ké -
mia, ma te ma ti ka, ana li ti ka, bi o ló gia tu do mány te rü le te ken,

– a ha gyo má nyos és al ter na tív (ho me o pa ta) te rá pi á ban, 
meg elõ zés ben és a di ag nosz ti ká ban hasz ná la tos gyógy sze -
rek, gyógy nö vé nyek és anya gok tu laj don sá ga it, az élõ
szer ve zet re gya ko rolt ha tá su kat, köl csön ha tá sa i kat és al -
kal ma zá suk koc ká za ta it, a gyó gyá sza ti se géd esz kö zök al -
kal ma zá sát,

– a be teg sé gek fõbb tü ne te it, gyógy szer te rá pi ás le he tõ -
sé ge it és az al kal maz ha tó gyógy sze rek ada go lá sá nak is -
me re te it,

– a kis-, kö zép- és nagy üze mi gyógy szer ké szí tés el mé -
le ti és gya kor la ti alap ja it,

– gyógy szer-el len õr zé si mód sze rek el mé le ti és gya kor -
la ti alap ja it,

– a ké mi ai ana li ti kai, a bi o ló gi ai és a mik ro bi o ló gi ai
gyógy szer-el len õr zé si mód sze rek el mé le tét és gya kor la tát,

– a gyógy szer el lá tás vo nat ko zó jog sza bá lya it és in téz -
mény rend sze rét,

– a gyógy sze rek for ga lom ba ho za ta li el já rá sát,
– a gyógy szer gaz dál ko dás alap el ve it, ve ze té si, szer ve -

zé si, va la mint alap ve tõ köz gaz da sá gi és gyógy szer-ke res -
ke del mi is me re te ket,

– a kli ni kai, kór há zi gyógy sze ré szet és a kli ni kai far -
ma ko ló gia alap ja it,

– a pre ven ció és az egész sé ges élet vi tel re ne ve lés ál ta -
lá nos el ve it és gya kor la tát,

– a gyógy sze ré szi gon do zás, a gyógy szer-in for má ció,
be teg ség meg elõ zõ és az egész ség ügyi fel vi lá go sí tó te vé -
keny ség gya kor la tát.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– ön ál ló gyógy sze ré szi mun ka vég zé sé re a gyógy szer -

el lá tás, a gyógy szer ké szí tés, a gyógy szer el len õr zés és a
gyógy szer is mer te tés fel ada ta i nak el lá tá sá ra,

– az egész ség ügyi el lá tást igény be ve võ já ró- és fek võ -
be teg gyógy szer rel, gyó gyá sza ti anyag gal és gyó gyá sza ti
se géd esz köz zel való el lá tá sá ra,

– a gyógy szer-ke res ke de lem min den szint jén – ex port,
im port, nagy ke res ke de lem – a gyógy sze ré sze ti szak mai
kö ve tel mé nyek meg va ló su lá sá nak sza va to lá sá ra,

– a gyógy sze rek mi nõ sé gé nek a gyár tás tól a fel hasz ná -
lá sig tör té nõ biz to sí tá sá ra,

– nagy vo lu me nû (gyógy szer gyár tás) és egye di igé nye -
ket ki elé gí tõ gyógy szer ké szít mé nyek elõ ál lí tá sá ra,

– a gyógy szer ügy or szá gos és re gi o ná lis szer ve ze ti
egy sé ge i ben (OEP, ÁNTSZ stb.) gyógy szer ügyi szak igaz -
ga tás te rü le tén foly ta tott te vé keny ség re,

– egész ség ügyi szak sze mély zet ré szé re a gyógy sze rek -
kel kap cso la tos szak mai tá jé koz ta tás ra, gyógy szer is mer te -
tés re a ra ci o ná lis gyógy szer ren de lés elõ se gí té se ér de ké -
ben,

– be te gek ré szé re a gyógy sze rek rõl és azok he lyes
hasz ná la tá val kap cso la tos ta nács adás ra,

– gyógy szer ku ta tás ba és fej lesz tés be való be kap cso ló -
dás ra,

– szak irá nyú szak kép zés be tör té nõ be kap cso ló dás ra,
– fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben ku ta tói és ok ta tói ál lá -

sok be töl té sé re.
c) A szak kép zés gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé lyes

adott sá gok és kész sé gek:
– nagy fo kú fe le lõs ség- és hi va tás tu dat,
– ma gas szin tû el mé le ti tu dás, gya kor la ti kész sé gek,

szak mai és ál ta lá nos mû velt ség,
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– jó kon cent rá ló ké pes ség, fi gye lem össz pon to sí tás,
– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó kész ség,
– szak mai is me re te ket in teg rá ló ké pes ség, az el mé le ti

tu dás hely zet ori en tált fel hasz ná lá sa,
– jó dön tés ho za ta li ké pes ség,
– kész ség cso port mun ká ra, kel lõ szer ve zé si kész ség,

al kal mas ság ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá ra,
– eti kai nor mák be tar tá sa, em pá tia kész ség, szak mai

diszk ré ció, em be ri prob lé mák kal, hely ze tek kel szem be ni
ér zé keny ség,

– jó kap cso lat te rem tõ ké pes ség be te gek kel, hoz zá tar to -
zók kal és más egész ség ügyi szak em be rek kel,

– igény szak mai to vább kép zés ben való rész vé tel re,
élet hosszig tar tó ta nu lás 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:
a) Ala po zó el mé le ti is me re tek és gya kor la ti kész sé gek: 

70–95 kre dit
ma te ma ti ka, in for ma ti ka, bio sta tisz ti ka, fi zi ka-bio fi zi -

ka, ál ta lá nos ké mia, szer vet len ké mia, szer ves ké mia, ana -
li ti kai (kva li ta tív, kvan ti ta tív) ké mia, fi zi kai ké mia, bio ké -
mia, kol lo i di ka.

b) Or vo si-bi o ló gi ai el mé le ti is me re tek és gya kor la ti
kész sé gek: 60–80 kre dit

gyógy sze ré szi bi o ló gia, ana tó mia, élet tan, kór élet tan,
mik ro bi o ló gia, im mu no ló gia, nép egész ség tan, gyógy sze -
ré szi nö vény tan, el sõ se gély nyúj tás, la tin nyelv.

7.2. A szak mai törzs anyag is me ret kö rei:
Szak tu do má nyi el mé le ti és gya kor la ti is me re tek:

100–160 kre dit
gyógy sze ré szi ké mia, gyógy nö vény- és drog is me ret,

gyógy szer ana lí zis, gyógy szer tech no ló gia, bi o far má cia,
gyógy szer ha tás tan, gyógy szer ügyi szer ve zés (szak igaz ga -
tás), kli ni kai (gyógy szer te rá pi ás) is me re tek, kli ni kai
gyógy sze ré szet, gyógy sze ré szi eti ka, gyógy sze ré szi gon -
do zás, to váb bá vá laszt ha tó is me re tek.

A kö te le zõ en vá laszt ha tó is me re tek ará nya: leg alább
15%.

Dip lo ma mun ka: 10 kre dit.

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

6 hó nap zá ró vizs ga elõt ti szak mai gya kor lat (2 + 4 hó -
nap bon tás ban) – akk re di tált köz for gal mú, il let ve in té ze ti
gyógy szer tár ban tel je sí ten dõ.

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez an gol, né met, fran cia,
spa nyol, olasz vagy orosz 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.”

4. számú melléklet
a 32/2007. (VIII. 30.) OKM rendelethez

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

„7. SURVEY STATISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: sur vey sta tisz 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: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les sur vey sta tisz ti kus
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MSc in

Sur vey Sta tis tics

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 tár sa dal mi ta nul má nyok 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 szá mí tás ba ve he tõ to váb bi alap kép zé si
sza kok: ter mé szet tu do má nyi, mér nö ki, in for ma ti kai, gaz -
da ság tu do má nyi és tár sa da lom tu do má nyi kép zé si te rü let
alap kép zé si szak jai.

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: azok az alap- vagy mes ter fo ko za -
tot adó 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 lyek a kre dit meg ál la pí tá -
sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve té se után a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott sá gá nak ha tá ro za ta
alap ján mi nõ sül nek el fo gad ha tó nak.

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: 20–25 kre dit.

6.2. A szak mai törzs anyag 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: 45–50 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: 5 kre dit.

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 15 kre dit.
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6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 20%.

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

A kép zés cél ja olyan sta tisz ti ku sok kép zé se, akik tár sa -
da lom tu do má nyi el mé le ti és gya kor la ti, va la mint ma te ma -
ti kai, sta tisz ti kai is me re te ik bir to ká ban fel ké szül tek a tár -
sa da lom ku ta tás ban al kal ma zott sta tisz ti kai adat elem zés re.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– a tár sa da lom ku ta tás ban al kal ma zott sta tisz ti ka ma te -

ma ti kai alap is me re te it (vek tor te rek alap fo gal mai, li ne á ris
le ké pe zé sek és mát ri xok, a ma te ma ti kai ana lí zis alap fo gal -
mai, de ri vá lás és in teg rá lás egy- és több vál to zós eset ben),

– tár sa da lom tu do má nyi is me re te ket (a mai ma gyar tár -
sa da lom szer ke ze te, de mog rá fi ai hely ze te, a tár sa dal mi
egyen lõt len sé gek, a tár sa dal mi le sza ka dás, mun ka nél kü li -
ség, sze gény ség, mar gi na li zá ció, a tár sa dal mi vál to zá so kat 
le író el mé le tek, a ra ci o ná lis cse lek vés el mé le te, a pi a ci
me cha niz mu sok mû kö dé sé nek köz gaz da sá gi sza bá lyai),

– a tár sa da lom ku ta tás ban al kal ma zott sta tisz ti ka el mé -
le tét és mód szer ta nát (va ló szí nû sé gi mezõ, egy- és több -
vál to zós va ló szí nû ség el osz lá sok és mo men tu ma ik, a fel té -
te les vár ha tó ér ték ál ta lá nos fo gal ma, sta tisz ti kai mezõ,
sta tisz ti kai becs lés és hi po té zis vizs gá lat, a több vál to zós
nor má lis el osz lás tu laj don sá ga in ala pu ló össze füg gés vizs -
gá la ti és di men zió csök ken tõ el já rá sok, a nor ma li tás fel té -
te lé nek el ve té se mel lett al kal maz ha tó nem pa ra mé te res és
ro busz tus el já rá sok, szá mí tó gé pes szi mu lá ci ón ala pu ló
 eljárások, ka te go ri á lis vál to zók ra vo nat ko zó el já rá sok,
gra fi kus mo del lek),

– tár sa da lom tu do má nyi, szo ci o ló gi ai és ku ta tás-mód -
szer ta ni is me re te ket (a sta tisz ti kai min ta vé tel el mé le te,
egy sze rû vé let len min ta, ré te ge zett és több lép csõs min ta -
vé tel, pa nel vizs gá lat, a min ta vé tel gya kor la ti megvalósí -
tása so rán fel lé põ kér dé sek, szá mí tó gé pes adat elem zés
mód sze rei, adat bá nyá szat, ku ta tás ter ve zés és szer ve zés),

– al kal ma zói szin tû is me re te ket a szá mí tó gé pes kom -
mu ni ká ci ó ban és a sta tisz ti kai adat elem zés ben (sta tisz ti kai 
prog ram cso ma gok hasz ná la ta és prog ra mo zá sa, az R sta -
tisz ti kai prog ram nyelv is me re te, a szá mí tó gé pes pre zen tá -
ció esz kö zei).

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a meg szer zett sta tisz ti kai is me re tek gya kor la ti al kal -

ma zá sá ra, új elem zé si mód sze rek el sa já tí tá sá ra, és gya kor -
lat igé nyei sze rint új esz kö zök és mód sze rek kifejleszté -
sére,

– a tu do má nyos vagy üz le ti meg ren de lõ fe lõl ér ke zett
ku ta tá si kér dés át fo gal ma zá sa a sta tisz ti ka nyel vé re; a kér -
dés nek meg fe le lõ vizs gá lat tel jes meg ter ve zé sé re, az adat -
gyûj tés mód sze ré nek, a min ta vé tel mód já nak kidolgozá -
sára,

– az em pi ri kus ku ta tás meg szer ve zé sé re, tel jes körû le -
bo nyo lí tá sá ra,

– adat elem zés so rán meg fe le lõ sta tisz ti kai elem zé si
tech ni ka meg vá lasz tá sá ra és en nek szá mí tás tech ni kai
meg va ló sí tá sá ra,

– az ered mé nyek meg fe le lõ be mu ta tá sá ra, be le ért ve a
ku ta tá si je len tés írá sát és a meg ren de lõ nek nyúj tott pre -
zen tá ci ót,

– az em pi ri kus ku ta tá sok át fo gó – sta tisz ti kai és gaz da -
sá gi ha té kony ság-szem pon tú – ér té ke lé sé re.

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

– szak mai igé nyes ség,

– ana li ti kus gon dol ko dás,

– pre ci zi tás és a lé nyeg ki eme lés ké pes sé ge,

– szak mai kom mu ni ká ci ós kész ség ma gyar és an gol
nyel ven.

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:

ma te ma ti kai alap is me re tek: 10–14 kre dit
egy- és több vál to zós ma te ma ti kai ana lí zis, li ne á ris

 algebra;
tár sa da lom tu do má nyi alap is me re tek: 8–12 kre dit
tár sa da lom is me ret, köz gaz da ság tan.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
30–35 kre dit

ma te ma ti kai sta tisz ti ka, ka te go rá lis vál to zók sta tisz ti -
ká ja, min ta vé tel, adat elem zés, köz vé le mény- és pi ac ku ta -
tás, sta tisz ti kai prog ra mo zás, kva li ta tív ku ta tá sok, tár sa -
dal mi fo lya ma tok.

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 45–50 kre dit:
a sur vey sta tisz ti ka al kal ma zá si szak te rü le tei: szto -

chasz ti kus szi mu lá ció, já ték el mé let és tár sa dal mi há ló za -
tok elem zé se, köz vé le mény- és pi ac ku ta tás, adat bá nyá -
szat, szak mai gya kor lat;

dip lo ma mun ka: 15 kre dit.

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

A szak mai gya kor lat idõ tar ta ma leg alább 6 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 an gol nyelv bõl.
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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 kre dit
a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök ben:

– tár sa da lom tu do má nyi is me re tek: (leg alább 30 kre dit) 
tár sa da lom tu do má nyi és köz gaz da sá gi el mé le ti és gya kor -
la ti is me re tek,

– ma te ma ti kai sta tisz ti kai és al kal ma zott sta tisz ti kai is -
me re tek: (leg alább 30 kre dit) (sta tisz ti ka, li ne rá ris al geb ra
és ana lí zis, va ló szí nû ség szá mí tás, adat elem zés, tár sa da -
lom ku ta tá si mód szer tan),

– 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.

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 35 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.

8. A TÁRSADALMI NEMEK TANULMÁNYA
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: tár sa dal mi ne -
mek ta nul má nya

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: tár sa dal mi ne mek ta nul má nyá nak
ku ta tó ja

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MA in
Gen der Stu di es

– vá laszt ha tó szak irá nyok: el mé le ti, szak ér tõi szak -
irány

– a szak irá nyok an gol nyel vû meg ne ve zé se: Re se arch,
App li ed Gen der Stu di es

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: bár mely böl csé szet tu do má nyi, tár sa da lom tu do má -
nyi, gaz da ság tu do má nyi vagy jogi és igaz ga tá si kép zé si
te rü let alap kép zé si szak ja.

4.2. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe to váb bá azok az alap- vagy mes -
ter fo ko za tot adó alap kép zé si sza kok, il let ve a fel sõ ok ta -

tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai
vagy egye te mi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre -
dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve -
té se alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott -
sá ga el fo gad.

5. A kép zé si idõ fél évek ben: 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 törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 15–25 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: 25–30 kre dit.

6.4. Sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek ér té ke: 30 kre dit.

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

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: leg alább 10%.

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 a tár sa -
dal mi ne mek tu do má nyá ban meg szer zett el mé le ti, mód -
szer ta ni és gya kor la ti is me re te ik bir to ká ban ké pe sek szak -
te rü le tü kön ön ál ló, kre a tív gon dol ko dás ra és a tár sa da -
lom-, il let ve böl csé szet tu do má nyok kö ré be tar to zó, a tár -
sa dal mi ne mek vizs gá la tá ra fó ku szá ló ku ta tá sok, il let ve a
tár sa dal mi ne mek kel kap cso la tos szak mai te vé keny sé gek
vég zé sé re az aka dé mi ai, ál la mi és a ci vil szfé rá ban. Meg -
fe le lõ ala pok kal 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 tár sa dal mi ne mek ta nul má nyo zá sá nak fo gal mi ke -

re tét,
– a tár sa dal mi ne mek ta nul má nyo zá sa so rán al kal ma -

zott in ter disz cip li ná ris gon dol ko dás alap ja it,
– a nemi esély egyen lõ ség prob lé ma kö rét em pi ri kus és

el mé le ti szin ten is,
– az egyes böl csé szet tu do má nyi, il let ve tár sa da lom tu -

do má nyi te rü let fo gal mi ke re te it és an nak tár sa dal mi ne -
mek szem pon tú kri ti ká ját,

– a szak mai-eti kai nor má kat és azok al kal ma zá sát.
Az el mé le ti szak irá nyon vég zet tek is me rik to váb bá:
– az ál ta lá nos ku ta tás-mód szer ta ni is me re te ket,
– a tu do má nyos és elem zõi mun ká hoz szük sé ges prob -

lé ma meg ol dó tech ni ká kat.
Az esély egyen lõ ség szak irá nyon vég zet tek is me rik to -

váb bá:
– a nemi egyen lõt len ség meg ol dá sá ra tett po li ti kai erõ -

fe szí té se ket, il let ve ezek szer ve ze te it, mód sze re it,
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– a nemi egyen lõt len sé gek prob lé ma kö rén mun kál ko -
dó szer ve ze tek mû kö dé sét, il let ve ezek kri ti kus elem zé sét,

– a nemi egyen lõt len ség, mint tár sa dal mi prob lé ma
 illeszkedését a „po li cy ma king” glo bá lis ke re te i be.

b) Az el mé le ti szak irá nyon vég zet tek al kal ma sak:
– tár sa dal mi prob lé mák tár sa dal mi nemi szem pon tú

meg kö ze lí té sé re és elem zé sé re,
– ilyen tí pu sú prob lé mák meg ol dás le he tõ sé gé nek

elem zé sé re,
– böl csé szet- és tár sa da lom tu do má nyi te rü le te ken tár -

sa dal mi nemi szem pon tú tu do má nyos kér dé sek meg fo gal -
ma zá sá ra,

– in ter disz cip li ná ris gon dol ko dás al kal ma zá sá ra a tu -
do má nyos mun ká ban,

– 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.
Az esély egyen lõ ség szak irá nyon vég zet tek al kal ma sak:
– az ez zel fog lal ko zó po li ti ka in téz mé nye i ben po li ti kai

elem zõ, dön tés elõ ké szí tõ, il let ve azt vég re haj tó és elem zõ
mun ka 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:

– kri ti kus, tár sa dal mi nemi szem pon tú 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 ze ti prob lé mák irán ti fo gé kony ság,
– 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 is mer tek: 15–25 kre dit
alap fo gal mak, tör té ne ti hát tér, ál ta lá nos be ve ze tés a tu -

do mány ág ba, a tár sa dal mi ne mek el mé le tei, in ter disz cip li -
na ris gon dol ko dás, be ve ze tés a tár sa dal mi ne mek tu do má -
nyá nak mód sze re i be, il let ve a tu do má nyos ku ta tó mun ká ba 
tár sa dal mi ne mek te rü le tén.

8.2. Szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei: 20–30
kre dit

Tár sa da lom tu do má nyi is me re tek: (esély egyen lõ ség a
mun ka vi lá gá ban, ne mek és nem ze tek, ál lam el mé le tek
nemi kri ti ká ja, val lás és nem, sze xu a li tás és nem, nõk és
a po li ti ka, jó lé ti ál la mok és tár sa dal mi nem, glo ba li zá ció
kri ti ka, poszt ko lo ni a lis ta, ori en ta lis ta el mé le tek, nõ moz -

gal mak tör té ne te és el mé le tei); böl csé szet tu do má nyi is me -
re tek: (iro da lom el mé let és tár sa dal mi ne mek, qu e er el mé -
le tek, pop kul tú ra nemi ol va sa ta, szó be li ség és tör té net írás, 
fe mi nis ta mé dia ku ta tás, nõ iro da lom, fe mi niz mus és a fér -
fi tu do má nyok, a test el mé le tei, az iden ti tás tör té nel mi
 keretei); dis kur zus elem zés, kva li ta tív ku ta tá si mód sze rek, 
sta tisz ti kai ada tok elem zé se.

8.3. 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: 25–30 kre dit
– el mé le ti szak irány: a tár sa dal mi ne mek kel kap cso la -

tos is me ret el mé let és tu do má nyos el mé le tek dif fe ren ci ált
meg is me ré se, az el mé let és ku ta tás kap cso la tá nak ta nul -
má nyo zá sa;

– szak ér tõi szak irány: a tár sa dal mi ne mek kel kap cso la -
tos szak mai te vé keny ség gya kor lá sa, e te vé keny ség kü lön -
bö zõ te rü le te i nek tu do má nyos meg ala po zá sa és el mé lyí -
tett meg is me ré se;

dip lo ma mun ka: 20 kre dit.

9. Szak mai gya kor lat:

A szak ér tõi szak irány 3–6 hó na pos te re pen vég zett gya -
kor lat ra épül, ahol nemi egyen lõt len ség gel, il let ve en nek
va la mely ro kon té ma kö ré vel fog lal koz nak.

10. 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 ál la mi lag
 elismert an gol 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.

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 30 kre dit
ér té kû böl csé szet tu do má nyi, tár sa da lom tu do má nyi is me -
ret.

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 is le het tel je sí te ni 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. számú melléklet
a 32/2007. (VIII. 30.) OKM rendelethez

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

„2. MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) 
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: Mas ter of Bu si -
ness Ad mi nist ra ti on (MBA)
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2. A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tõ vég zett sé gi szint
és a szak kép zett ség ok le vél ben sze rep lõ meg je lö lé se:

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

– szak kép zett ség: ok le ve les köz gaz dász, MBA sza kon
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Mas ter

of Bu si ness Ad mi nist ra ti on

3. Kép zé si te rü let: gaz da ság 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 tõk figye -
lembe: a gaz dál ko dá si és me nedzs ment, a pénz ügy és
szám vi tel, a nem zet kö zi gaz dál ko dás, a ke res ke de lem és
mar ke ting, va la mint a mû sza ki me ne dzser alap kép zé si
sza kok.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: az em be ri erõ for rá sok, a tu riz mus-ven dég lá tás,
az al kal ma zott köz gaz da ság tan, a gaz da ság elem zés, a köz -
szol gá la ti, az üz le ti szak ok ta tó 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. 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: 20–40 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: 25–65 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: 6 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 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 az üz -
le ti te rü let min den fon to sabb rész te rü le tén meg szer zett is -
me re te ik bir to ká ban ké pe sek a vál lal ko zá sok élet ben ma -

ra dá sát és fej lõ dé sét biz to sí tó stra té gi ai szem lé let ki ala kí -
tá sá ra. Is me rik a nem zet kö zi gaz da ság fõ ten den ci á it, va la -
mint ké pe sek az em be ri erõ for rá sok, il let ve ál ta lá ban szer -
ve ze tek, vál lal ko zá sok te vé keny sé ge i nek irá nyí tá sá ra. Cél 
to váb bá a meg fe le lõ el mé le ti ala pok kal öt vö zött kar ri er -
gyor sí tás. 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:
– az üz le ti és me nedzs ment is me ret anya got,
– az üz le ti élet mû kö dé si és fej lesz té si fo lya ma ta it, sza -

bály sze rû sé ge it, kom mu ni ká ci ós szo ká sa it,
– a vo nat ko zó szak iro dal mat.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– ter vez ni, szer vez ni, irá nyí ta ni és ve zet ni a ver seny -

szek tor és köz szfé ra szer ve ze te i nek mun ka fo lya ma ta it
akár ha zai, akár nem zet kö zi szin ten,

– az üz le ti fo lya ma tok me ne dzse lé sé vel kap cso la tos
fel ada tok meg ol dá sá ra, elem zé sek, je len té sek, fel mé ré sek
el ké szí té sé re, ön ál ló és cso port mun ka vég zé sé re,

– az üz le ti prob lé mák fel is me ré sé re és a meg ol dá suk ra
irá nyu ló dön té sek elõ ké szí té sé re, a szük sé ges in for má ci ók 
be szer zé sé re és elem zé sé re,

– stra té gi ai jel le gû kér dé sek fel is me ré sé re és meg vá la -
szo 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:

– szak mai igé nyes ség irán ti el kö te le zett ség,
– ön ál ló prob lé ma fel is me rõ és meg ol dó kész ség,
– in no vá ci ós kész ség,
– kri ti kai elem zõ és ja vas lat te võ kész ség,
– ve ze tõi kész sé gek,
– vál la la ti gon dol ko dás,
– to le ran cia és szi ner gia le he tõ sé gé nek fel is me ré se,
– üz le ti eti ka és rész ben a tár sa dal mi kér dé sek irán ti ér -

zé keny ség,
– szó be li és írás be li 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 ret kö -
rök: 20–40 kre dit

kvan ti ta tív mód sze rek, szer ve ze ti vi sel ke dés, szám vi tel, 
vál la la ti pénz ügyek, mar ke ting, ter me lés me nedzs ment,
em be ri erõ for rás me nedzs ment.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
20–30 kre dit

kvan ti ta tív mód sze rek, szer ve ze ti vi sel ke dés, szám vi tel, 
vál la la ti pénz ügyek, mar ke ting, ter me lés me nedzs ment,
em be ri erõ for rás me nedzs ment, üz le ti (vál la la ti) gaz da -
ság tan, stra té gi ai me nedzs ment, vál la la ti kom mu ni ká ció,
üz le ti jog, vál to zás me nedzs ment, mi nõ ség me nedzs ment,
pro jekt me nedzs ment, dön tés-prob lé ma meg ol dás, nem zet -
kö zi pénz ügyek, be fek te té sek, in for má ció me nedzs ment.

2007/114. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8653



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 25–65 kre dit:
spe ci a li zá ci ók, mo du lok, il let ve sza bá lyo zot tan vá laszt -

ha tó szak mai tan tár gyak, így pél dá ul bank ügy le tek, egész -
ség ügy-me nedzs ment, gaz da ság po li ti ka, ha tár idõs és
 opciós ügy le tek, kör nye zet me nedzs ment, kö zös sé gi gaz -
da ság tan, lo gisz ti ka, mak ro gaz da sá gi pénz ügyek, nem zet -
kö zi (mul ti na ci o ná lis) me nedzs ment, pszi cho ló gia, tech -
no ló gia me nedzs ment, ter me lés szer ve zés, üz le ti eti ka, üz -
le ti jog, üz let po li ti ka;

dip lo ma mun ka: 15 kre dit.

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

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

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez an gol nyelv bõl ál la -
mi lag el is mert leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga
vagy egy élõ ide gen nyelv bõl ál la mi lag el is mert leg alább
kö zép fo kú C tí pu sú szak nyel vi nyelv vizs ga vagy egy élõ
ide gen nyelv bõl ál la mi lag el is mert fel sõ fo kú C tí pu sú
nyelv vizs ga le té te le, il let ve ezek kel 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 60 kre dit
a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök ben:

– mód szer ta ni alap is me re tek (15 kre dit): ma te ma ti ka,
sta tisz ti ka, in for ma ti ka;

– köz gaz da sá gi alap is me re tek (10 kre dit): mik ro- és
mak ro öko nó mia, nem zet kö zi gaz da ság tan, környezet-
 gazdaságtan, gaz da ság el mé let, gaz da ság sta tisz ti ka, köz -
gaz da ság-el mé let tör té net, gaz da ság mo del le zés, gaz da ság -
po li ti ka, ága za ti és funk ci o ná lis gaz da ság tan, kö zös sé gi
gaz da ság tan, vi lág- és Eu ró pa-gaz da ság tan, köz po li ti kai
is me re tek;

– üz le ti alap is me re tek (10 kre dit): vál la la ti gaz da ság -
tan, pénz ügyek, gaz da sá gi jog, dön tés el mé let és mód szer -
tan, üz le ti eti ka, üz le ti kom mu ni ká ció;

– tár sa da lom tu do má nyi alap is me re tek (10 kre dit): EU,
ál ta lá nos és gaz da sá gi jogi is me re tek, gaz da ság tör té net,
szo ci o ló gia, pszi cho ló gia, fi lo zó fia;

– szak mai is me re tek (15 kre dit): szer ve ze ti vi sel ke dés,
szám vi tel, vál la la ti pénz ügyek, mar ke ting, ter me lés me -
nedzs ment, ve ze tés és szer ve zés, kont roll ing, stra té gi ai
ter ve zés, em be ri erõ for rás me nedzs ment.

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, to váb bá a 4. pont sze rin ti alap fo ko zat vagy fõ is -
ko lai szin tû vég zett ség bir to ká ban meg szer zett leg alább

há rom, mes ter fo ko zat vagy egye te mi szin tû vég zett ség
bir to ká ban meg szer zett két éves szak mai, ve ze tõi gya kor -
lat. 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. MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: mar ke ting

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

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

– szak kép zett ség: ok le ve les köz gaz dász, mar ke ting
sza kon

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MSc in
Mar ke ting

3. Kép zé si te rü let: gaz da ság 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 tõk figye -
lembe: a ke res ke de lem és mar ke ting, a gaz dál ko dá si és
me nedzs ment, a nem zet kö zi gaz dál ko dás, a pénz ügy és
szám vi tel, a tu riz mus-ven dég lá tás, az em be ri erõ for rás
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 szá mí tás ba ve he tõ ek az al kal ma zott köz -
gaz da ság tan, a gaz da ság elem zés, va la mint a köz szol gá la ti
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. 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: 20–25 kre dit.

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 30–45 kre dit.
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6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 30–45 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 ka ké szí té sé hez ren delt kre di tér ték:
15 kre dit.

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya 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 kü lön -
bö zõ üz le ti és non-bu si ness szer ve ze tek ben, in téz mé nyek -
ben és vál lal ko zá sok ban vé gez nek mar ke ting te vé keny sé -
get. Meg szer zett el mé le ti és gya kor la ti is me re te ik bir to ká -
ban ké pe sek mar ke ting stra té gia ki ala kí tá sá ra, a tág ér te -
lem ben vett mar ke ting te vé keny sé gek me ne dzse lé sé re, kü -
lön bö zõ szer ve ze tek, fo lya ma tok és szak mai prog ra mok
irá nyí tá sá ra, a szük sé ges mar ke ting esz kö zök tar tal má nak
meg ha tá ro zá sá ra, fel ada tok vég re haj tá sá nak ko or di ná lá -
sá ra, kap cso lat tar tás ra bel sõ és kül sõ funk ci ók kal, szer ve -
ze tek kel. 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 dal mi, gaz da sá gi, pi a ci kör nye ze tet, an nak me -
cha niz mu sa it, szer ve ze te it, mû kö dé si el ve it, fej lõ dé si
trend je it kü lön bö zõ szin te ken,

– Eu ró pai Unió mû kö dé sét, szak ma i lag re le váns irány -
el ve it, sza bá lyo zá sát,

– a mar ke ting rend szer mû kö dé sét, az ér ték al ko tás
mód ja it, az ér ték mé ré sé nek és nö ve lé sé nek mód sze re it,

– a vál la la ti gaz dál ko dás át fo gó ka te gó ri á it, a tel je sít -
mény mé ré sé nek mód ja it és mar ke ting te rü let tel való kap -
cso la tát,

– az ér ték al ko tó mar ke ting fo lya ma tok és az in no vá ció
kap cso la tát,

– a mar ke ting rész te rü le tek mé ré sé nek és elem zé sé nek
mód sze re it,

– az ada tok ma gas szin tû kvan ti ta tív elem zé sé nek (köz -
gaz da sá gi, öko no met ri ai, ma te ma ti kai-sta tisz ti kai) mód -
sze re it,

– a komp lex prob lé mák meg ol dá sá nak tech ni ká it,

–  kul tú ra kö zi ku ta tás mód szer ta nát,

– a mar ke ting ter ve zés fo lya ma tát, mód sze re it,

– a ve võ ori en tá ció ér vé nye sí té sé nek szer ve ze ti for má it
és fo lya ma ta it,

– a szak te rü let re vo nat ko zó nem zet kö zi és ha zai szak -
iro dal mat,

– a vá lasz tott dok to ri kép zés igé nye i nek meg fe le lõ ku -
ta tá si mód szer tant.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak

– a vál la lat ér ték al ko tó te vé keny sé gé nek át lá tá sá ra és a
vál la la ti stra té gia ki ala kí tá sá ban való rész vé tel re,

– a mar ke ting, ke res ke del mi és lo gisz ti kai fo lya ma tok
tel je sít mény mu ta tó i nak meg ha tá ro zá sá ra és a pénz ügyi és
nem-pénz ügyi tel je sít mény mu ta tók elem zé sé re,

– a pi a ci je len sé gek el mé lyült elem zé sé re,
– mar ke ting prog ra mok és -ter vek össze ál lí tá sá ra és a

ter ve zés irá nyí tá sá ra,
– egyes mar ke ting-rész te rü le tek irá nyí tá sá ra (pl. ter -

mék me nedzs ment, ter mék fej lesz tés, rek lám, ér té ke sí tés,
sze mé lyes el adás, ár ki ala kí tás, ku ta tás stb.) és ugyan ezen
te rü le tek ve ze tõ szak ér tõ je ként való mû kö dés re,

– szer ve zet kö zi együtt mû kö dés ben való rész vé tel re,
 illetve szer ve zet kö zi pro jek tek irá nyí tá sá ra,

– nem zet kö zi szak spe ci fi kus együtt mû kö dés ben való
rész vé tel re,

– üz le ti tár gya lá sok ha té kony foly ta 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
– eti kus ma ga tar tás,
– ve ze tõi ké pes ség,
– mo ti vá ci ós és irá nyí tó ké pes ség,
– em pá tia más kul tú rák, il let ve szak te rü le tek meg kö ze -

lí té se it il le tõ en,
– kre a tív prob lé ma meg ol dó és ere de ti lá tás mód,
– ha té kony pro jekt irá nyí tó és -szer ve zõ ké pes ség,
– szo ci á lis és mo rá lis kér dé sek irán ti nyi tott ság,
– konf lik tus meg ol dó ké pes ség,
– nyi tott ság az együtt mû kö dés re,
– fe le lõs ség vál la lás a sa ját és má sok tel je sít mé nyé ért,
– két ide gen nyel ven tár gya ló ké pes 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 ret kö rök 
20–25 kre dit:

mo dern köz gaz da sá gi el mé le tek, dön tés el mé le ti és
mód szer ta ni is me re tek, szer ve ze tek és vál lal ko zá sok gaz -
dál ko dá sa és ve ze té se, irá nyí tá sa, stra té gi ai me nedzs ment,
pénz ügyi me nedzs ment, a mar ke ting ve ze té si kér dé sei, ér -
ték te rem tõ, lo gisz ti kai fo lya ma tok ter ve zé se és irá nyí tá sa.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei
30–45 kre dit:

kör nye zet- és pi ac elem zés ter ve zé se, vég re haj tá sa, mar -
ke ting ku ta tás mód szer ta na, mar ke ting in for má ci ós és dön -
tés tá mo ga tó rend szer, a fo gyasz tás el mé let kér dé sei és
 vásárlói ma ga tar tás elem zé se, diszt ri bú ció-me nedzs ment,
be szer zé si és ér té ke sí té si (Sa les) fo lya ma tok irá nyí tá sa,
ve ze té se, el lá tá si lánc me ne dzse lé se, ter mé kek és már kák
me ne dzse lé se, in teg rált mar ke ting-kom mu ni ká ció, kom -
mu ni ká ci ós stra té gia és esz kö zei, gaz da sá gi és ver seny jo gi 
is me re tek, mar ke ting stra té gia ter ve zé se és vég re haj tá sa,
mar ke ting-kont roll ing, in ter kul tu rá lis, nem zet kö zi mar ke -
ting kér dé sei, tár sa da lom tu do má nyi mód szer ta nok, leg -
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újabb szak ma te rü le ti ered mé nyek el sa já tí tá sa, alkalma -
zása.

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 30–45 kre dit:
szak irá nyok, spe ci a li zá ci ók, szak mai mo du lok, il let ve

sza bá lyo zot tan vá laszt ha tó szak mai tan tár gyak az in téz -
mé nyi sa já tos sá gok nak meg fele lõen;

dip lo ma mun ka: 15 kre dit.

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

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

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

An gol nyelv bõl ál la mi lag el is mert leg alább kö zép fo kú,
C tí pu sú nyelv vizs ga vagy egy má sik élõ ide gen nyelv bõl
ál la mi lag el is mert leg alább kö zép fo kú, C tí pu sú szak mai
nyelv vizs ga vagy egy élõ ide gen nyelv bõl ál la mi lag el is -
mert fel sõ fo kú, C tí pu sú nyelv vizs ga, il let ve ezek kel
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 be lé pés 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 30 kre dit
a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint – az üz le ti alap kép zé si sza -
kok ké pe sí té si kö ve tel mé nyei tar tal má nak meg fele lõen –
az aláb bi is me ret kö rök ben:

– a mód szer ta ni alap is me re tek (ma te ma ti ka, sta tisz ti ka, 
in for ma ti ka) 8–12 kre dit,

– az el mé le ti-köz gaz da ság ta ni alap is me re tek (mik ro-
és mak ro öko nó mia, nem zet kö zi gaz da ság tan, re gi o ná lis
gaz da ság tan, gaz da ság tör té net) 8–12 kre dit,

– és az üz le ti kö te le zõ szak mai alap is me re tek (vál la lat -
gaz da ság tan, vál la la ti pénz ügy, mar ke ting, szám vi tel, ve -
ze tés-szer ve zés, em be ri erõ for rás) 10–14 kre dit.

4. NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: nem zet kö zi gaz -
da ság és gaz dál ko dás

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 gaz dász, nem zet kö zi
gaz da ság és gaz dál ko dás sza kon

– szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MA in
 International Eco no my and Bu si ness

– vá laszt ha tó szak irá nyok: nem zet kö zi gaz da ság elem -
zés, nem zet kö zi üz le ti me nedzs ment, nem zet kö zi fej lesz -
tés, össze ha son lí tó eu ró pai gaz da sá gi és üz le ti ta nul má -
nyok

– szak irá nyok an gol nyel vû meg ne ve zé se: In ter na ti o -
nal Eco no mic Analy sis, In ter na ti o nal Bu si ness and Ma na -
ge ment, In ter na ti o nal De ve lop ment, Com pa ra ti ve Euro -
pean Eco no mic and Bu si ness Stu di es

3. Kép zé si te rü let: gaz da ság 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 figye lembe ve -
he tõ alap kép zé si sza kok: a nem zet kö zi gaz dál ko dás alap -
kép zé si 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: a gaz dál ko dá si és me nedzs ment, az em be ri erõ -
for rá sok, a ke res ke de lem és mar ke ting, a pénz ügy és szám -
vi tel, a tu riz mus-ven dég lá tás, az üz le ti szak ok ta tó, az
 alkalmazott köz gaz da ság tan, a gaz da ság elem zés, a köz -
szol gá la ti, va la mint a nem zet kö zi ta nul má nyok alapkép -
zési szak.

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- vagy mes -
ter fo ko za tot adó alap kép zé si sza kok, il let ve a fel sõ ok ta -
tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai
vagy egye te mi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre -
dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve -
té se alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott -
sá ga el fo gad.

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

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

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

6.2. Szak mai törzs tár gyak hoz szak tár gyak hoz ren del -
he tõ kre di tek szá ma: 30–45 kre dit.

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá mat: 30–45 kre dit.

6.4. A sza ba don vá laszt ha tó szak tár gyak hoz rendel -
hetõ mi ni má lis kre di tek ér té ke: 5 kre dit.

6.5. Dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 15 kre dit.

6.6. Gya kor la ti is me re tek ará nya: leg alább 30%.
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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 alap -
ve tõ nem zet kö zi, mik ro- és mak ro gaz da sá gi, nem zet kö zi
po li ti kai, eu ró pai in teg rá ci ós, nem zet kö zi jogi, re gi o ná lis
és ci vi li zá ci ós/glo ba li zá ci ós, va la mint üz le ti is me re te ik
bir to ká ban ké pe sek a gaz da sá gi in téz mény rend szer kü lön -
bö zõ te rü le te in és szint je in nem zet kö zi jel le gû köz gaz da -
sá gi elem zõ mun ká ra, ön ál ló mun ka vég zé sé re a dön -
tés-elõ ké szí tõ, -elem zõ fel ada tok meg ol dá sá ban. Megfe -
lelõ 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 tár sa dal mi-gaz da sá gi össze füg gé se ket, az azo kat
be fo lyá so ló té nye zõ ket lo ká lis, re gi o ná lis, nem ze ti és
nem zet kö zi szin te ken,

– a köz gaz da sá gi, nem zet kö zi gaz da sá gi, vi lág gaz da -
sá gi, gaz dál ko dá si és dön té si el mé le te ket és elem zé si mód -
sze re ket,

– a ku ta tás hoz, szak iro dal mi ered mé nyek fel dol go zá -
sá hoz, il let ve in no va tív gya kor la ti mun ká hoz szük sé ges
prob lé ma meg ol dó tech ni ká kat,

– a mun ka tár sak, cso por tok, il let ve pro jek tek, na gyobb
szer ve ze tek irá nyí tá si mód sze re it, a stra té gi ai ter ve zés és
me nedzs ment vál la la ti, ál la mi, re gi o ná lis és glo bá lis mód -
sze re it,

– a ha zai és nem zet kö zi szak iro dal mat, a ku ta tá sok
ered mé nye it.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:

– a nem ze ti, az eu ró pai és az egye te mes ér té kek meg is -
me ré sé re, vál la lá sá ra és ezen ér té kek meg je le ní té sé re a
vál la la ti, re gi o ná lis, ál la mi és nem zet kö zi szer ve ze tek
 világában,

– a mun ka kö ré hez tar to zó össze tett szak funk ci ók el lá -
tá sá ra, szer ve zé sé re, irá nyí tá sá ra, mód szer ta nok kre a tív
al kal ma zá sá ra, szak ma i lag meg ala po zott vé le mény meg -
fo gal ma zá sá ra, dön té sek elõ ké szí té sé re és meg ho za ta lá ra,

– a vál la la ti, ré gió, ál lam és nem zet kö zi szer ve ze ten be -
lü li, il let ve a szer ve zet és kör nye ze te kö zöt ti össze füg gé -
sek, kap cso la tok fel is me ré sé re, meg ér té sé re és ala kí tá sá ra,

– az e szer ve ze tek mû kö dé sé ben meg je le nõ prob lé mák
és az új kör nye ze ti je len sé gek ön ál ló fel is me ré sé re, fel ada -
tok ki je lö lé sé re, meg ol dá sá ra,

– a gaz da sá gi, a pénz ügyi, a mar ke ting és a me nedzs -
ment el mé le tek nem zet kö zi szin tû al kal ma zá sá ra,

– a nem zet kö zi üz le ti kör nye zet geo po li ti kai, tár sa dal -
mi, kul tu rá lis és val lá si vo nat ko zá sa i nak elem zé sé re,

– ha té kony nem zet kö zi üz le ti stra té gi ák ki dol go zá sá ra,

– tár gya lá si, meg gyõ zé si tech ni kák ak tív és ha té kony
al kal ma zá sá ra, üz le ti kom mu ni ká ci ó ra két ide gen nyel -
ven.

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 iránt el kö te le zett ség,

– tár sa dal mi/szo ci á lis ér zé keny ség ha zai és nemzet -
közi vi szony lat ban,

– el kö te le zett a mi nõ ség, a fenn tart ha tó ság és a sok szí -
nû ség iránt,

– nyi tott ság a más/új te rü le tek kel, mód sze rek kel, il let -
ve vé le mé nyek kel, ja vas la tok kal szem ben,

– egyé ni és kö zös sé gi fe le lõs ség vál la lás,
– a tu dás meg újí tá sá nak ké pes sé ge,
– nyi tott gon dol ko dás mód,
– együtt mû kö dé si 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 ala po zó kép zés ben meg sze rez he tõ is me ret kö -
rök (20–30 kre dit):

nem zet kö zi gaz da ság tan, gaz da sá gi és tár sa da lom sta -
tisz ti ka, mik ro öko nó mia és mak ro öko nó mia, nem zet kö zi
po li ti kai gaz da ság tan.

8.2. Szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei (30–45
kre dit):

nem zet kö zi vál la la ti kör nye zet- és pi ac elem zés el mé le -
te, re gi o ná lis in teg rá ci ós elem zés ter ve zé se, vég re haj tá sa,
a vi lág gaz da sá gi fej lõ dés fõbb el mé le te i nek, össze ha son lí -
tó mód sze re i nek is me re tei, nem zet kö zi gaz da sá gi és üz le ti
in for má ci ós rend szer for mái, a nem zet kö zi pénz ügyi fo -
lya ma tok lé nye ge, for mái, ha tá sai, nem zet kö zi szer ve ze -
tek irá nyí tá sa, be fo lyá so lá sa, ha tás me cha niz mu sa ik elem -
zé se, tár sa da lom tu do má nyi mód szer ta nok, leg újabb szak -
ma te rü le ti ered mé nyek el sa já tí tá sa, al kal ma zá sa, va la mint
a fej lõ dés gaz da ság tan vál la la ti, re gi o ná lis és vi lág gaz da -
sá gi vo nat ko zá sai.

8.3. 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 (30–45 kre dit):
– nem zet kö zi gaz da sá gi elem zés szak irány: vi lág gaz -

da sá gi el mé le tek ér tel me zé se, fej lõ dé si utak, át ala ku lá sok
elem zé se, ál ta lá nos nem zet kö zi gaz da sá gi elem zé si kész -
ség, nem zet kö zi irá nyí tá si mód sze rek, transz na ci o ná lis
vál la la ti stra té gi ák meg fo gal ma zá sa, glo bá lis és vál la la ti
irá nyí tás, re gi o ná lis elem zés kü lön bö zõ for mái, nemzet -
közi szer ve ze ti ma ga tar tás, nem zet kö zi tár gya lás kész ség;

– nem zet kö zi üz le ti me nedzs ment szak irány: transz na -
ci o ná lis vál la la ti je len lét a vi lág gaz da ság ban, nem zet kö zi
me nedzs ment, nem zet kö zi mar ke ting, nem zet kö zi szám -
vi tel, nem zet kö zi gaz da ság po li ti ka is me re tek. Le het sé ges
is me ret kö rök még: a vi lág kü lön bö zõ ré gi ó i nak üz le ti gya -
kor la ta, nem zet kö zi ke res ke del mi jog, kül gaz da sá gi stra -
té gia vál la la ti és re gi o ná lis szin ten, az Eu ró pai Unió üz le ti
kör nye ze te és bel sõ piac kö zöt ti kap cso lat ér tel me zé se,
a vi lág egyes ré gi ó i nak gaz da sá gi kap cso la tai, nem zet kö zi
mû kö dõ tõ ke moz gás, szel le mi tu laj don vé del me, fo gyasz -
tói jo gok és jog or vos lás az EU bel sõ pi a cán, vál lal ko zás -
ala pí tás és mû köd te tés az egyes EU tag ál la mok ban, áru- és 
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ér ték tõzs dék mû kö dé si me cha niz mu sa, Ázsia, Dél-Ame ri -
ka stb. or szá ga i nak üz le ti vi lá ga stb.;

– nem zet kö zi gaz da ság fej lesz té si szak irány: nem zet -
kö zi és re gi o ná lis gaz da sá gi fo lya ma tok, il let ve gaz da ság -
po li ti kai dön té sek, elem zés, ér té ke lés, re gi o ná lis és nem -
zet kö zi vo nat ko zá sú vál la la ti fej lesz té si pro jek tek ki dol -
go zá si, irá nyí tá si, vég re haj tá si is me re tei. Nem zet kö zi gaz -
da ság po li ti kai cél- és esz köz rend sze rek, nem zet kö zi ke -
res ke de lem po li ti kai, be ru há zá si, fej lõ dé si, fej lesz té si is -
me re tek. To váb bi le het sé ges is me ret kö rök: fej lõ dé si el mé -
le tek ér tel me zé se, fej lesz té si po li ti kák a vi lág gaz da ság -
ban, nem zet kö zi fej lesz té si szer ve ze tek gya kor la ta, nem -
zet kö zi gaz da ság po li ti kai és gaz da sá gi ten den ci ák ér tel -
me zé se, re gi o ná lis po li ti ka és for rá sok, re gi o ná lis pro jek -
tek me ne dzse lé si is me re tei, glo bá lis, re gi o ná lis és ha zai
re gi o ná lis fej lesz tés po li ti kai is me re tek;

– össze ha son lí tó eu ró pai gaz da sá gi és üz le ti ta nul má -
nyok szak irány: a szak irány ál tal le fe dett is me ret kö rök a
kö vet ke zõk le het nek: eu ró pai össze ha son lí tó gaz da ság po -
li ti kai elem zés, eu ró pai kö zös sé gi (gaz da sá gi) jog, gaz da -
sá gi és pénz ügyi unió kö ve tel mény rend sze re, gaz da sá gi és 
szo ci á lis ko hé zió el mé le te, gya kor la ta, az eu ró pai po li ti kai 
in teg rá ció kér dés kö rei, ag rár- és vi dék fej lesz tés rend sze re, 
az uni ón be lü li vál la la ti együtt mû kö dés spe ci fi ku mai, az
EU he lye a glo bá lis gaz da sá gi rend ben, Eu ró pa üz le ti
 folyamatai, Az EU gaz da sá gi szak po li ti kái;

dip lo ma mun ka: 15 kre dit.

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

An gol nyelv bõl ál la mi lag el is mert leg alább kö zép fo kú,
C tí pu sú nyelv vizs ga vagy egy má sik élõ ide gen nyelv bõl
ál la mi lag el is mert leg alább kö zép fo kú, C tí pu sú szak mai
vagy C tí pu sú fel sõ fo kú nyelv vizs ga, to váb bá egy má sik
élõ ide gen nyelv bõl ál la mi lag el is mert leg alább közép -
fokú, C tí pu sú szak mai vagy C tí pu sú fel sõ fo kú nyelv vizs -
ga vagy ezek kel egyen ér té kû érett sé gi bi zo nyít vány, il let -
ve ok le vél.

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 – a 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 alap ján, az aláb bi is me ret -
kö rök bõl: mód szer ta ni alap is me re tek (15 kre dit), köz gaz -
da sá gi alap is me re tek (10 kre dit), üz le ti alap is me re tek
(10 kre dit), tár sa da lom tu do má nyi alap is me re tek (10 kre -
dit), szak mai is me re tek (15 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 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.

5. PÉNZÜGY MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: pénz ügy

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

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

– szak kép zett ség: ok le ve les köz gaz dász, pénz ügy sza -
kon

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Mas ter
of Sci en ce in Fi nan ce

– vá laszt ha tó szak irá nyok: vál la la ti pénz ügy szak irány, 
be fek te tés-elem zõ szak irány, mo ne tá ris és köz pénz ügyek
szak irány

– szak irá nyok an gol nyel vû meg ne ve zé se: Cor po ra te
 Finance, In vest ments, Mo ne ta ry Po li cy and Pub lic Fi nan ce

3. Kép zé si te rü let: gaz da ság 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 tõk figye -
lembe: pénz ügy és szám vi tel, va la mint gaz dál ko dá si és
me nedzs ment alap kép zé si sza kok.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: al kal ma zott gaz da ság tan, a gaz da ság elem zés, a
köz szol gá la ti, a gaz dál ko dás és me nedzs ment, a ke res ke -
de lem és mar ke ting, az em be ri erõ for rá sok, a nem zet kö zi
gaz dál ko dás, a tu riz mus-ven dég lá tás, az üz le ti szak ok ta tó.

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: 30–45 kre dit.

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 20–33 kre dit.

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 25–45 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.
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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: 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 pénz ügyi gaz da sá gi szak em be rek
kép zé se, akik a nem zet kö zi össze ha son lí tás ban is ver seny -
ké pes, kor sze rû és ma gas szín vo na lú el mé le ti, mód szer ta ni 
és gya kor la ti is me ret anyag el sa já tí tá sa után ké pe sek ön -
álló, kre a tív, köz gaz dász szem lé le tû gon dol ko dás ra, a gaz -
da ság pénz ügyi fo lya ma ta i nak irá nyí tá sá ra és elem zé sé re
mak ro-, il let ve mik ro szin ten egy aránt. Az emelt szin tû üz -
le ti és mód szer ta ni is me re tek nek, a tu da to san fej lesz tett
ve ze tõi kész sé gek nek és ké pes sé gek nek bir to ká ban a
pénz ügy mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal mas sá vál -
nak a ha zai és a nem zet kö zi gaz da sá gi élet kü lön bö zõ te rü -
le te in, az ál la mi és ma gán szfé rá ban a pénz ügyi fel ada tok
el lá tá sá ra, a pénz ügyi szak iro da lom fel dol go zá sá ra és gaz -
da gí tá sá ra, va la mint a dok to ri kép zés ben való rész vé tel re.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– az alap ve tõ kom mu ni ká ci ós, ve ze té si és eti kai is me -

re te ket,
– a vál la la ti pénz ügyi és be ru há zá si dön té sek mód szer -

ta nát, a vál la la ti be ru há zá sok és egyéb be fek te té sek elem -
zé sé nek mód szer ta nát, a vál la la tok fi nan szí ro zá si és adó -
ügye i nek le he tõ sé ge it,

– a tá gabb ér te lem ben vett pénz ügyi szfé ra mû kö dé sé re 
(ban kok, biz to sí tók, bró ker cé gek, be fek te té si alap- és
 vagyonkezelõk, il let ve ezek fel ügye le ti szer vei és a jegy -
bank) vo nat ko zó spe ci á lis pénz ügyi össze füg gé se ket, sza -
bá lyo kat, tör vényszerûségeket,

– azo kat az el já rá so kat, mód sze re ket, ame lyek kel ké -
pe sek nagy és kö ze pes vál lal ko zá sok pénz ügyi funk ci ó it
ve zet ni és irá nyí ta ni, be le ért ve azon vál lal ko zá so kat is,
ame lyek te vé keny sé gük vagy tõ ke szer ke ze tük kö vet kez -
té ben kap cso lat ban áll nak a tõ ke pi ac cal, il let ve je len tõs
pénz ügyi koc ká za tok nak van nak ki té ve,

– a pénz- és tõ ke pi a ci inst ru men tu mok ára zá sát, a tõ ke -
pi a ci tranz ak ci ó kat, és az ezek hez kap cso ló dó ér té ke lé si
el já rá so kat, a pénz ügyi koc ká zat ke ze lés ben fon tos szár -
maz ta tott ügy le tek kel kap cso la tos el mé le tet és gyakor -
latot,

– a kép zés szak irá nyá nak meg fe le lõ te rü le ten az alap -
ve tõ gya kor la ti mód sze re ket és meg ol dá so kat.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a vál la la tok elem zõ, dön tés-elõ ké szí tõ, és döntés -

hozatali te vé keny sé gé nek ma gas szín vo na lú el lá tá sá ra,
– a pénz- és tõ ke pi a ci inst ru men tu mok ára zá sá ra, a tõ -

ke pi a ci tranz ak ci ók ke ze lé sé re és irá nyí tá sá ra, a be ru há zá -
sok és egyéb be fek te té sek elem zé sé re, a szár maz ta tott
ügy le tek pénz ügyi koc ká zat ke ze lé sé re,

– pénz in té ze tek nél, költ ség ve té si in téz mé nyek nél, or szá -
gos ha tás kö rû irá nyí tó szer ve ze tek nél pénz ügyi elem zõi,
dön tés-elõ ké szí tõi és dön tés ho za ta li fel ada tok el lá tá sá ra.

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

– kre a ti vi tás, ru gal mas ság,
– elem zõ és szin te ti zá ló kész ség,
– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó kész ség,
– 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.
– igé nyes ség a szak mai to vább kép zés ben való rész vé -

tel re,
– kez de mé nye zõ, il let ve dön tés ho za ta li ké pes ség, sze -

mé lyes fe le lõs ség vál la lás és an nak gya kor lá sa,
– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, a cso port mun ká -

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

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

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges ala po zó is me ret kö -
rök: 30–45 kre dit

kvan ti ta tív dön té si mód sze rek, ma te ma ti kai-sta tisz ti kai
elem zés, pénz ügyi köz gaz da ság tan, pénz ügyi jog, ku ta tá si 
mód sze rek.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
20–33 kre dit

ha la dó vál la la ti pénz ügyek, ha la dó pénz ügy tan, pénz -
ügyi pi a cok elem zé se, be fek te té sek, koc ká za tok ke ze lé se
és mé ré se, adó tan, pénz ügyi ki mu ta tá sok elem zé se, pénz -
ügyi el mé let tör té net.

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: 25–45 kre dit
– vál la la ti pénz ügy szak irány: al kal ma zott vál la lat ér té -

ke lés, vál la la ti vál ság ke ze lés, pénz ügyi kont roll ing, vál la -
la ti pénz ügyi in for má ci ós rend sze rek, stra té gi ai be ru há zá -
sok és re ál op ci ók, be ru há zá si és fi nan szí ro zá si dön té sek;

– be fek te tés-elem zõ szak irány: al kal ma zott vállalat -
értékelés, bank üzem tan, köt vény- és rész vény pi a cok, szár -
maz ta tott ügy le tek, em pi ri kus pénz ügyek;

– mo ne tá ris- és köz pénz ügy szak irány: bank üzem tan,
mo ne tá ris po li ti ka, kö zös sé gi pénz ügyek, adó el mé let és
-po li ti ka, ága za ti költ ség ve té si gaz dál ko dás, szak irá nyú
szám vi tel és kont roll ing stb.;

dip lo ma mun ka: 15 kre dit.

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

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

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez an gol nyelv bõl ál la -
mi lag el is mert leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga
vagy egy élõ ide gen nyelv bõl ál la mi lag el is mert leg alább

2007/114. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8659



kö zép fo kú C tí pu sú szak nyel vi nyelv vizs ga vagy egy élõ
ide gen nyelv bõl ál la mi lag el is mert fel sõ fo kú C tí pu sú
nyelv vizs ga le té te le, il let ve ezek kel 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 60 kre dit
a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök ben:

– mód szer ta ni alap is me re tek (15 kre dit): ma te ma ti ka,
sta tisz ti ka, in for ma ti ka;

– köz gaz da sá gi alap is me re tek (10 kre dit): mik ro- és
mak ro öko nó mia, nem zet kö zi gaz da ság tan, kör nye zet-gaz -
da ság tan, gaz da ság el mé let, gaz da ság sta tisz ti ka, köz gaz -
da ság-el mé let tör té net, gaz da ság mo del le zés, gaz da ság po -
li ti ka, ága za ti és funk ci o ná lis gaz da ság tan, kö zös sé gi gaz -
da ság tan, vi lág- és Eu ró pa-gaz da ság tan, köz po li ti kai is -
me re tek;

– üz le ti alap is me re tek (10 kre dit): vál la la ti gaz da ság -
tan, szám vi tel, kont roll ing em be ri erõ for rás gaz dál ko dás,
gaz da sá gi jog, mar ke ting, ve ze tés és szer ve zés, ér ték te -
rem tõ fo lya ma tok me nedzs ment je, dön tés el mé let és mód -
szer tan, üz le ti eti ka, stra té gi ai ter ve zés, üz le ti kommuni -
káció;

– tár sa da lom tu do má nyi alap is me re tek (10 kre dit): EU,
ál ta lá nos és gaz da sá gi jogi is me re tek, gaz da ság tör té net,
szo ci o ló gia, pszi cho ló gia, fi lo zó fia;

– szak mai is me re tek (15 kre dit): pénz ügy, pénz- és
 tõkepiaci is me re tek, bank üzem tan, pénz ügy po li ti ka, adó -
zá si is me re tek, vál la la ti pénz ügyek, vál la lat ér té ke lés.

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. REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: re gi o ná lis és
kör nye ze ti gaz da ság tan

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),
– szak kép zett ség: ok le ve les köz gaz dász, re gi o ná lis és

kör nye ze ti gaz da ság ta ni sza kon
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Mas ter

of Re gi o nal and En vi ron men tal Eco no mic Stu di es
– vá laszt ha tó szak irá nyok: te rü let fej lesz té si, kör nye -

zet fej lesz té si, vá ros fej lesz té si.

3. Kép zé si te rü let: gaz da ság 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 tõk figye -
lembe: a gaz dál ko dá si és me nedzs ment, a köz szol gá la ti, a
tu riz mus-ven dég lá tás és a nem zet kö zi gaz dál ko dás alap -
kép zé si sza kok.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: az al kal ma zott köz gaz da ság tan, a gaz da ság -
elem zés, a ke res ke de lem és mar ke ting, az em be ri erõ for rá -
sok, a pénz ügy és szám vi tel, az üz le ti szak ok ta tó, a gaz da -
sá gi és vi dék fej lesz té si ag rár mér nö ki alap kép zé si sza kok.

4.3. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe to váb bá azok az alap- vagy mes -
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: 40–60 kre dit.

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 30–40 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: 15 kre dit.

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: 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 ma gas
szin tû el mé le ti és mód szer ta ni is me re te ik bir to ká ban
 alkalmasak a te rü le ti és öko ló gi ai fo lya ma tok elem zé sé re,
az össze füg gé sek és prob lé mák fel is me ré sé re, re gi o ná lis
és kör nye ze ti po li ti kák, stra té gi ák és prog ra mok ki dol go -
zá sá ban való al ko tó, in no va tív köz re mû kö dés re, a re gi o -
ná lis- és a kör nye ze ti tu do mány mû ve lé sé re. Meg fe le lõ
 ismeretekkel 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.
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a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– az alap ve tõ mik ro- és mak ro gaz da sá gi, re gi o ná lis- és

te le pü lés-, va la mint kör nye ze ti gaz da ság ta ni, ge og rá fi ai és 
szo ci o ló gi ai is me re te ket,

– a fel ada ta ik meg ol dá sá hoz szük sé ges prob lé ma meg -
ol dó tech ni ká kat,

– a ta nult is me re tek gya kor la ti al kal ma zá sá nak krité -
riumait és fel té te le it,

– szak iro dal mi tá jé ko zó dás esz köz tá rát,
– a te rü let fej lesz tés ben, vá ros fej lesz tés ben és a kör nye ze ti 

gaz da ság irá nyí tá sá ban a gya kor la ti prob lé mák fel is me ré sé -
hez és elem zé sé hez szük sé ges is me re te ket és mód sze re ket.

b) A mes ter fo ko zat bir to ká ban a sza kon vég zet tek al -
kal ma sak:

– a kü lön bö zõ ága za tok, kor mány za ti és önkormány -
zati szer ve ze tek, in téz mé nyek és vál lal ko zá sok te rü le tén
je lent ke zõ re gi o ná lis és kör nye ze ti tu do má nyi fel ada tok
meg ol dá sá ra,

– ön ál ló elem zõ, ter ve zõ fel ada tok meg ol dá sá ra, cso -
port ban tör té nõ mun ka vég zés re és irá nyí tás ra,

– a te le pü lé si és re gi o ná lis szin tû tár sa dal mi, gaz da sá gi
és kör nye ze ti prob lé mák fel is me ré sé re és a meg ol dá suk ra
irá nyu ló dön té sek elõ ké szí té sé re,

– a szük sé ges in for má ci ók be szer zé sé re és elem zé sé re,
ter ve zés sel és irá nyí tás sal kap cso la tos fel ada tok meg ol dá -
sá ra,

– elem zé sek, je len té sek, fel mé ré sek el ké szí té sé re, ön -
ál ló és cso port mun ka vég zé sé re,

– prob lé mák kri ti kus és konst ruk tív ke ze lé sé re,
– a kor mány za ti szfé rá ban, nem zet kö zi szer ve ze tek -

ben, a ma gán szer ve ze tek nél és köz in téz mé nyek nél fel me -
rü lõ szak mai fel ada tok 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:

– kre a ti vi tás, ru gal mas ság,
– elem zõ és szin te ti zá ló kész ség,
– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó kész ség,
– in tu í ció és mód sze res ség,
– ta nu lá si kész ség és jó me mó ria,
– szé les körû mû velt ség,
– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,
– kör nye ze ti prob lé mák irán ti fo gé kony ság,
– el kö te le zett ség és igény a mi nõ sé gi mun ká ra,
– igé nyes ség a szak mai to vább kép zés ben való rész vé -

tel re,
– kez de mé nye zõ, il let ve dön tés ho za ta li ké pes ség,
– sze mé lyes fe le lõs ség vál la lás és an nak gya kor lá sa,
– 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,

– tár sa dal mi kér dé sek irán ti 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 ala po zó is me ret kö rök 
10–20 kre dit:

kö zös sé gi gaz da ság tan, kvan ti ta tív mód sze rek, ve ze tõi
gaz da ság tan.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei
40–60 kre dit:

gaz da sá gi fo lya ma tok tér be li sé ge, tár sa dal mi fo lya ma -
tok tér be li sé ge, re gi o ná lis és kör nye ze ti elem zé si mód sze -
rek, re gi o ná lis gaz da ság tan, kör nye zet gaz da ság tan, re gi o -
ná lis po li ti ka, tér sé gi gaz da ság fej lesz tés, öko ló gi ai, kör -
nye zet vé del mi is me re tek.

8.3. 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 30–40 kre dit:

– te rü let fej lesz té si szak irány (in teg rált vi dék fej lesz tés,
re gi o ná lis prog ra mo zás és me nedzs ment, he lyi gaz da ság-
és vál lal ko zás fej lesz tés),

– kör nye zet fej lesz té si szak irány (kör nye zet po li ti ka,
kör nye ze ti me nedzs ment, ipa ri öko ló gia, kör nye ze ti
 etika),

– vá ros fej lesz té si szak irány (vá ros szo ci o ló gia és vá -
ros föld rajz, vá ros me nedzs ment, vá ros fi nan szí ro zás);

dip lo ma mun ka: 15 kre dit.

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

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

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez an gol nyelv bõl ál la -
mi lag el is mert leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga
vagy egy élõ ide gen nyelv bõl ál la mi lag el is mert leg alább
kö zép fo kú C tí pu sú szak nyel vi nyelv vizs ga vagy egy élõ
ide gen nyelv bõl ál la mi lag el is mert fel sõ fo kú C tí pu sú
nyelv vizs ga le té te le, il let ve ezek kel 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 60 kre dit
a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök ben:

– mód szer ta ni alap is me re tek (15 kre dit): ma te ma ti ka,
sta tisz ti ka, in for ma ti ka;

– köz gaz da sá gi alap is me re tek (10 kre dit): mik ro- és
mak ro öko nó mia, nem zet kö zi gaz da ság tan, kör nye zet-gaz -
da ság tan, gaz da ság el mé let, gaz da ság sta tisz ti ka, köz gaz -
da ság-el mé let tör té net, gaz da ság mo del le zés, gaz da ság po -
li ti ka, ága za ti és funk ci o ná lis gaz da ság tan, kö zös sé gi gaz -
da ság tan, vi lág- és Eu ró pa-gaz da ság tan, köz po li ti kai is -
me re tek;

2007/114. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8661



– üz le ti alap is me re tek (10 kre dit): em be ri erõ for rás
gaz dál ko dás, gaz da sá gi jog, mar ke ting, ve ze tés és szer ve -
zés, ér ték te rem tõ fo lya ma tok me nedzs ment je, dön tés el -
mé let és mód szer tan, üz le ti eti ka, stra té gi ai ter ve zés, üz le ti 
kom mu ni ká ció;

– tár sa da lom tu do má nyi alap is me re tek (10 kre dit): EU,
ál ta lá nos és gaz da sá gi jogi is me re tek, gaz da ság tör té net,
szo ci o ló gia, pszi cho ló gia, fi lo zó fia;

– szak mai is me re tek (15 kre dit): vál la la ti gaz da ság tan,
pénz ügy, szám vi tel, vál la la ti pénz ügyek, kont roll ing, adó -
zá si is me re tek, vál la lat ér té ke lés.

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.

7. SZÁMVITEL MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: szám vi tel

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

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

– szak kép zett ség: ok le ve les köz gaz dász, szám vi tel
sza kon

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Mas ter
of Sci en ce in Ac co un ting vá laszt ha tó szak irá nyok: ve ze tõi 
szám vi tel, el len õr zés és könyv vizs gá lat

– szak irá nyok an gol nyel vû meg ne ve zé se: Ma na ge -
ment Ac co un ting, Au dit and Cont rol

3. Kép zé si te rü let: gaz da ság 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 pénz ügy és szám vi tel alap kép zé si szak.

4.2. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõ figye lembe: a ke res ke de lem és mar ke ting, a
nem zet kö zi gaz dál ko dás, a tu riz mus-ven dég lá tás, az em -
be ri erõ for rá sok, az üz le ti szak ok ta tó 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. 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: 35–45 kre dit.

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 25–45 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:
15 kre dit.

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: 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 a nem -
zet kö zi össze ha son lí tás ban ver seny ké pes, kor sze rû el mé -
le ti és gya kor la ti is me ret anyag el sa já tí tá sát köve tõen
 képesek a gaz dál ko dó egy sé gek szám vi te li fo lya ma ta i nak
irá nyí tá sá ra, el len õr zé sé re és elem zé sé re. El mé le ti és gya -
kor la ti, üz le ti és mód szer ta ni is me re te ik, a tu da to san fej -
lesz tett ve ze tõi kész sé gek és ké pes sé gek bir to ká ban al kal -
ma sak a ha zai és a nem zet kö zi gaz da sá gi élet kü lön bö zõ
te rü le te in kö zép- és fel sõ ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá ra, a
szám vi tel nem zet kö zi és ha zai szak iro dal má nak fel dol go -
zá sá ra, an nak gaz da gí tá sá ra, va la mint a 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 szám vi tel és a könyv vizs gá lat spe ci fi kus össze füg -

gé se it, ha zai és nem zet kö zi sza bá lyo zá sá nak lé nye gét, tar -
tal mát és ele me it;

– a pénz ügyi ki mu ta tá sok össze ál lí tá sá nak és elem zé -
sé nek tech ni ká it, mód sze re it;

– a pénz ügyi inst ru men tu mok szám vi te lét;
– a szám vi tel és a könyv vizs gá lat szá mí tó gé pes tá mo -

ga tá sá nak me cha niz mu sát;
– az ál ta lá nos tár sa dal mi-gaz da sá gi kör nye zet me cha -

niz mu sa it, a piac mû kö dé si el ve it, a gaz dál ko dó szer ve ze -
tek mû kö dé si rend jét, cél ja it, a gaz dál ko dás ered mé nye it
be fo lyá so ló té nye zõ ket, a fej lesz tés hez szük sé ges fi nan -
szí ro zá si for rá sok fel tá rá sát, ér té ke lé sét, a fej lesz té sek me -
ne dzse lé sét;

– a gaz dál ko dó egy sé gek, vál la la tok és szer ve ze tek
mû kö dé si te rü le te i nek ve ze té si-irá nyí tá si és ko or di ná lá si
fel ada ta it, el ve it, tech ni ká it és mód sze re it;

– azo kat a sa já tos tech ni ká kat, ame lyek a tu do mány te -
rü let el mé le ti kér dé se i nek ku ta tá sát és gya kor la ti al kal ma -
zá sát le he tõ vé te szik;

– a szak mai-eti kai nor má kat és azok al kal ma zá sát.
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b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a ha zai és nem zet kö zi gaz da sá gi fo lya ma tok, a gaz -

dál ko dó szer ve ze tek kör nye ze té nek rend szer szem lé le tû
elem zé sé re;

– a kü lön fé le gaz da sá gi rend sze rek, in téz mé nyek, in té -
ze tek stb. szám vi te li és el len õr zé si rend sze ré nek ki ala kí tá -
sá ra, mû köd te té sé re, irá nyí tá sá ra és el len õr zé sé re;

– a szám vi tel lel össze füg gõ gaz da sá gi prob lé mák fel is -
me ré sé re, elem zé sé re, a meg ol dást szol gá ló stra té gi ai és
ope ra tív dön té sek meg ho za ta lá ra, a vég re haj tás irányítá -
sára;

– a kon szo li dált be szá mo ló össze ál lí tá sá ra és elem zé -
sé re;

– a gaz dál ko dó egy sé gek költ ség ve té si kap cso la ta i nak
el len õr zé sé re és elem zé sé re;

– a pénz ügyi ki mu ta tá sok össze ál lí tá sá ra és elem 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:
– kre a ti vi tás, ru gal mas ság,
– elem zõ és szin te ti zá ló kész ség,
– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó kész ség,
– in tu í ció és mód sze res ség,
– ta nu lá si kész ség és jó me mó ria,
– szé les körû mû velt ség,
– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,
– kör nye ze ti prob lé mák irán ti fo gé kony ság,
– el kö te le zett ség és igény a mi nõ sé gi mun ká ra,
– igé nyes ség a szak mai to vább kép zés ben való rész vé -

tel re,
– kez de mé nye zõ, il let ve dön tés ho za ta li ké pes ség, sze -

mé lyes fe le lõs ség vál la lás és an nak gya kor lá sa,
– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, a cso port mun ká -

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

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

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges ala po zó is me ret kö -
rök: 20–30 kre dit

ma te ma ti kai-sta tisz ti kai elem zés, kvan ti ta tív dön té si
mód sze rek, vál la la ti pénz ügyek, vál lal ko zá sok jogi kör -
nye ze te, ku ta tá si mód sze rek.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
30–40 kre dit

ha la dó ve ze tõi szám vi tel, pénz ügyi ki mu ta tá sok elem -
zé se, ha la dó vál la la ti pénz ügyek, pénz ügyi inst ru men tu -
mok szám vi te le, nem zet kö zi szám vi te li be szá mo lá si rend -
szer, kon szo li dált be szá mo ló össze ál lí tá sa és elem zé se,
vál lal ko zá sok adó zá sa és költ ség ve té si kap cso la ta ik el len -
õr zé 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: 25–45 kre dit

– ve ze tõi szám vi tel szak irány: szám vi tel el mé let és ku -
ta tás, költ ség és tel je sít mény el szá mo lás, stra té gi ai ve ze tõi 
szám vi tel, pénz ügyi kont roll ing, a szám vi tel szá mí tó gé pes 
tá mo ga tá sa, al kal ma zott vál la lat ér té ke lés, szám vi te li eset -
ta nul má nyok,

– el len õr zés és könyv vizs gá lat szak irány: szám vi tel
sza bá lyo zá sa, a könyv vizs gá lat rend sze re, költ ség ve té si
szer vek és költ ség ve té si tá mo ga tá sok el len õr zé se, hi tel in -
té ze tek el len õr zé se, a könyv vizs gá lat szá mí tó gé pes tá mo -
ga tá sa, vál la lat irá nyí tás és szám vi tel, el len õr zé si eset ta -
nul má nyok;

dip lo ma mun ka:15 kre dit.

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

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

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez an gol nyelv bõl ál la -
mi lag el is mert leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga
vagy egy élõ ide gen nyelv bõl ál la mi lag el is mert leg alább
kö zép fo kú C tí pu sú szak nyel vi nyelv vizs ga vagy egy élõ
ide gen nyelv bõl ál la mi lag el is mert fel sõ fo kú C tí pu sú
nyelv vizs ga le té te le, il let ve ezek kel 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 60 kre dit
a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök ben:

– mód szer ta ni alap is me re tek (15 kre dit): ma te ma ti ka,
sta tisz ti ka, in for ma ti ka;

– köz gaz da sá gi alap is me re tek (10 kre dit): mik ro- és
mak ro öko nó mia, pénz ügy tan, nem zet kö zi gaz da ság tan,
kör nye zet-gaz da ság tan, gaz da ság el mé let, gazdaság-
 statisztika, köz gaz da ság-el mé let tör té net, gaz da ság mo del -
le zés, gaz da ság po li ti ka, ága za ti és funk ci o ná lis gaz da ság -
tan, kö zös sé gi gaz da ság tan, vi lág- és Eu ró pa-gaz da ság tan, 
köz po li ti kai is me re tek;

– üz le ti alap is me re tek (10 kre dit): em be ri erõ for rás
gaz dál ko dás, gaz da sá gi jog, mar ke ting, ve ze tés és szer ve -
zés, ér ték te rem tõ fo lya ma tok me nedzs ment je, dön tés el -
mé let és mód szer tan, üz le ti eti ka, stra té gi ai ter ve zés, üz le ti 
kom mu ni ká ció;

– tár sa da lom tu do má nyi alap is me re tek (10 kre dit): EU,
ál ta lá nos és gaz da sá gi jogi is me re tek, gaz da ság tör té net,
szo ci o ló gia, fi lo zó fia;

– szak mai is me re tek (15 kre dit): vál la la ti gaz da ság tan,
pénz ügy, pénz ügyi szá mí tá sok és pénz ügyi pi a cok, ve ze -
tõi szám vi tel, pénz ügyi szám vi tel, éves be szá mo ló össze -
ál lí tá sa és elem zé se, hi tel in té ze ti és költ ség ve té si szám vi -
tel, kon szo li dált be szá mo ló, szám vi te li in for ma ti ka, vál la -
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la ti pénz ügyek, adó zá si is me re tek, vál la lat ér té ke lés, pénz -
ügyi jog.

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.

8. TURIZMUS-MENEDZSMENT
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: tu riz mus-me -
nedzs ment

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 gaz dász turizmus-
 menedzsment sza kon

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MA in
To u rism Ma na ge ment

3. Kép zé si te rü let: gaz da ság 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 tu riz mus-ven dég lá tás alap kép zé si szak, to váb bá
az 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai szin tû ide -
gen for gal mi és szál lo da szak, va la mint ven dég lá tó és szál -
lo da 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 sza kok: a
gaz dál ko dá si és me nedzs ment, az em be ri erõ for rá sok, a
ke res ke de lem és mar ke ting, a nem zet kö zi gaz dál ko dás, a
pénz ügy és szám vi tel, az üz le ti szak ok ta tó, az al kal ma zott
köz gaz da ság tan, a gaz da ság elem zés, va la mint a köz szol -
gá la ti 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 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. 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: 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: 35–45 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: 6–10 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: leg alább 20%.

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

A kép zés cél ja olyan szak em be rek kép zé se, akik az
 elsajátított köz gaz da ság tu do má nyi, tár sa da lom tu do má nyi, 
ve ze tés tu do má nyi, mód szer ta ni és szak irá nyú is me re te ik
bir to ká ban ké pe sek a tu riz mus te rü le tén ön ál ló és át fo gó
ter ve zé si, irá nyí tá si és ko or di ná ci ós fel ada tok el lá tá sá ra
he lyi, re gi o ná lis, or szá gos, va la mint nem zet kö zi szin ten a
tu risz ti kai vál lal ko zá sok nál, mul ti na ci o ná lis cé gek nél, a
tu riz mus ál la mi és ön kor mány za ti irá nyí tá si, közigazga -
tási és ter ve zé si in téz mény rend sze ré ben, va la mint a
 nonprofit szfé rá ban. El sa já tí tott el mé le ti és ku ta tás-mód -
szer ta ni is me re te ik 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 gaz da ság tu do -
má nyok te rü le tén.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– a tu riz mus rend sze ré nek lé nye gét/tar tal mát és ele -

meit, mû kö dé si me cha niz mu sát, a tu riz mus spe ci fi kus
össze füg gé se it,

– a tu riz mus rend sze ré nek mû kö dé sét be fo lyá so ló kör -
nye ze ti ele me ket és fõ ha tó kö rü ket,

– a fenn tart ha tó fej lõ dés el ve it, a fenn tart ha tó tu riz mus
ki ala kí tá sá hoz szük sé ges tech ni ká kat/mód sze re ket,

– az ága zat egyes te rü le te i nek – ven dég lá tás, szál lo da
(szál lás hely) ipar-, uta zás szer ve zés és köz ve tí tés, ren dez -
vény és kon fe ren cia szer ve zés, ál lam igaz ga tás, re gi o ná lis
és he lyi szer ve ze tek, va la mint a kap cso ló dó te rü le tek, úgy -
mint, köz le ke dés, kul tú ra, sport, egész ség és élet mód te vé -
keny sé ge i hez tar to zó szak mai és ve ze té si is me re tek – gya -
kor la ti al kal ma zá si le he tõ sé ge it és tech ni ká it,

– az ál ta lá nos tár sa dal mi-gaz da sá gi kör nye zet me cha -
niz mu sa it, a piac mû kö dé si el ve it, a gaz dál ko dó szer ve ze -
tek mû kö dé si rend jét, cél ja it, a gaz dál ko dás ered mé nye it
be fo lyá so ló té nye zõ ket, a fej lesz tés hez szük sé ges fi nan -
szí ro zá si for rá sok fel tá rá sát, ér té ke lé sét, a fej lesz té sek me -
ne dzse lé sét,

– a vál la la tok és szer ve ze tek mû kö dé si te rü le te i nek
(ter ve zés, fej lesz tés, pénz ügyi és em be ri erõ for rás gaz dál -
ko dás, mar ke ting te vé keny ség) ve ze té si-irá nyí tá si és ko or -
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di ná lá si fel ada ta it, kü lö nös te kin tet tel a tu risz ti kai szer ve -
ze tek re,

– a kü lön bö zõ tí pu sú és mé re tû vál lal ko zá sok, cé gek
ve ze té sé re, irá nyí tá sá ra és te vé keny sé ge i nek ko or di ná lá -
sá ra vo nat ko zó el ve ket, tech ni ká kat és mód sze re ket,

– a tu riz mus non pro fit te rü le té hez kap cso ló dó te vé -
keny sé gek tí pu sa it, mû kö dé si me cha niz mu su kat, egy más -
hoz kap cso ló dó ré sze i ket te le pü lé si, kis tér sé gi, re gi o ná lis,
or szá gos és nem zet kö zi szin te ken egy aránt,

– a tu riz mus nem ze ti és nem zet kö zi in téz mény rend sze -
rét, spe ci á lis jogi és köz gaz da sá gi sza bá lya it és mû kö dé si
me cha niz mu sát,

– a tu riz mus és sza bad idõ ipar leg újabb nem zet kö zi és
ha zai ke res le ti és kí ná la ti trend je it, il let ve azok ha tó kö rét,

– azo kat a sa já tos tech ni ká kat, ame lyek a tu do mány te -
rü let el mé le ti kér dé se i nek ku ta tá sát és gya kor la ti al kal ma -
zá sát te szik le he tõ vé,

– 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:
– vál lal ko zá sok nál, köz igaz ga tás ban, va la mint a

 nonprofit szfé rá ban egy aránt ön ál ló (fel sõ)ve ze tõi po zí ció
be töl té sé re, ha té kony ve ze tõi és gaz dál ko dá si dön té sek
meg ho za ta lá ra, kü lö nö sen a tu riz mus te rü le tén,

– a tu risz ti kai szak te rü le te ken je lent ke zõ fel ada tok
 elvégzésére és meg fe le lõ mun ka kö rök irá nyí tá sá ra és
 koordinálására,

– az em be ri, pénz ügyi és tech ni kai erõ for rá sok ha té -
kony fel hasz ná lá sá ra és e te vé keny ség ve ze té sé re,

– a fenn tart ha tó tu riz mus-fej lesz tés je gyé ben ki e mel -
ten a ter ve zé si és fej lesz té si fo lya ma tok tu riz mus spe ci fi -
kus és rend szer szem lé le tû irá nyí tá sá ra,

– a prob lé mák komp lex elem zé sé re, a meg ol dá sok in -
teg rált meg kö ze lí té sé re, ön ál ló vé le mény al ko tás ra, a meg -
ol dás le het sé ges esz kö ze i nek dif fe ren ci ált al kal ma zá sá ra,

– pi ac ku ta tá si, stra té gia al ko tá si prog ra mok terv ké szí -
té si, irá nyí tá si, szer ve zé si, ér té ke sí té si fel ada ta i nak meg -
oldásában köz re mû kö dés re,

– a tu riz mus mint tu do mány te rü let és mint gaz da sá gi,
tár sa dal mi, kul tu rá lis és kör nye ze ti je len ség fo lya ma ta i -
nak és össze füg gés rend sze ré nek fel is me ré sé re és azok
 elméleti és gya kor la ti al kal ma zá sá ra,

– a tu riz mus mak ro és mik ro fo lya ma ta i nak elem zé sé -
re, irá nyí tá sá ra/be fo lyá so lá sá ra és ko or di ná lá sá ra,

– a tu riz mus hoz kap cso ló dó egyéb (kul tú ra, köz le ke -
dés, ter mé szet vé de lem, sport, egész ség és élet mód) te vé -
keny sé gek fej lesz té sé re és az ott dol go zók mun ká já nak
össze han go lá sá ra, irá nyí tá sá ra,

– be osz tott ja ik szá má ra is ön ál ló élet pá lya ter ve zé sé re,
– ma gas szin tû üz le ti kom mu ni ká ci ó ra két ide gen nyel -

ven, me lyek kö zül az egyik az an gol nyelv.
c) A szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé -

lyes adott sá gok és kész sé gek:
– ve ze tõi, ko or di ná ló, kom mu ni ká ci ós és együtt mû kö -

dé si ké pes sé gek,

– irá nyí tá si és össze han go lá si ké pes sé gek,

– el kö te le zett ség a fenn tart ha tó ság elve mel lett,
– az is me re tek, kész sé gek fo lya ma tos bõ ví té se, fej lesz -

té se irán ti igény,
– kre a ti vi tás,
– az új meg ol dá sok ke re sé se,
– em be ri és szo ci á lis ér zé keny ség,
– el kö te le zett ség az ér té kek, a más kul tú rák meg ér té sé -

re, meg vé dé sé re és el fo ga dá sá ra irá nyu ló tö rek vé sek iránt,
– ide gen nyelv tu dás,
– mo ti vált ság,
– nyi tott ság,
– ru gal mas ság,
– em pá tia.

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

kvan ti ta ív mód sze rek, gaz da ság sta tisz ti ka és elem zés,
dön tés elem zés mód szer ta na, stra té gi ai me nedzs ment, ér -
ték te rem tõ fo lya ma tok me nedzs ment je, gaz da ság po li ti ka,
e-bu si ness, pro jekt me nedzs ment, in teg rált vál la lat irá nyí -
tá si rend sze rek, vál la la ti kom mu ni ká ció, vál la lat fi nan szí -
ro zás, pénz ügyi stra té gi ák, pénz ügyi me nedzs ment, a tu -
riz mus rend sze ré nek ve zér lé si tech ni kái, a tu riz mus terü -
leti ter ve zé se, tu risz ti kai ku ta tá sok mód szer ta na, szak mai
jog és in téz mény rend szer, non pro fit szek tor gaz dál ko dá sa, 
mar ke ting kom mu ni ká ció, nem zet kö zi szál lo da me nedzs -
ment.

8.2. Kö te le zõ en vá laszt ha tó szak mai is me re tek:
dif fe ren ci ált szak mai is me re tek 35–45 kre dit:
tu risz ti kai desz ti ná ci ós me nedzs ment, te rü let fej lesz tés

és tér sé gi me nedzs ment, pro jekt me nedzs ment, sza bad idõ
szo ci o ló gia, att rak ció és lá to ga tó me nedzs ment, kre a ti vi -
tás fej lesz tés, pénz ügyek a tu riz mus ban, e-mar ke ting a tu -
riz mus ban, desz ti ná ci ós mar ke ting, mi nõ ség me nedzs ment 
a tu riz mus ban, tér sé gi tu riz mus ban sze re pet ját szó köz- és
ma gán szer ve ze tek együtt mû kö dé se, tu riz mus és köz le ke -
dés;

dip lo ma mun ka: 15 kre dit.

9. 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 
vagy az zal egyen ér té kû leg alább kö zép fo kú C tí pu sú szak -
mai nyelv vizs ga és egy fel sõ fo kú C tí pu sú szak mai nyelv -
vizs ga szük sé ges, amely bõl az egyik nyelv az 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 60 kre dit
a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök ben:
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– 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, in for ma ti ka, vál la -
lat gaz da ság tan, szám vi tel, kont roll ing, pénz ügyek, em be ri 
erõ for rás-me nedzs ment) és tár sa da lom tu do má nyi alap -
ismeretekbõl leg alább 40 kre dit;

– tu riz mus ál ta lá nos el mé le te, tu riz mus gaz da ság ta na,
tu riz mus föld raj za, tu riz mus mar ke ting, vendéglátó-
 szálloda is me ret kö rök bõl leg alább 20 kre dit.

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a fel so -
rolt is me ret kö rök ben leg alább 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
kell meg sze rez ni.

9. VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: vál lal ko zás fej -
lesz tés

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

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

– szak kép zett ség: ok le ve les köz gaz dász, vál lal ko zás -
fej lesz tés sza kon

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Mas ter
in Bu si ness De ve lop ment

3. Kép zé si te rü let: gaz da ság 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 tõk figye -
lembe: a gaz dál ko dá si és me nedzs ment, va la mint nem zet -
kö zi gaz dál ko dás alap kép zé si sza kok.

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 alap kép zé si
sza kok: az al kal ma zott köz gaz da ság tan, a gaz da ság elem -
zés, a köz szol gá la ti, a ke res ke de lem és mar ke ting, az em -
be ri erõ for rá sok, a pénz ügy és szám vi tel, a turizmus-
 vendéglátás, az üz le ti szak ok ta tó 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. 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: 25–35 kre dit.

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 35–45 kre dit.

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 25–35 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: 15 kre dit.

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: 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 nem -
zet kö zi össze ha son lí tás ban is ver seny ké pes, kor sze rû és
ma gas szín vo na lú el sa já tí tott el mé le ti és mód szer ta ni is -
me ret anyag bir to ká ban ké pe sek a gaz dál ko dó szer ve ze tek
te vé keny sé gé nek elem zé sé re és komp lex fej lesz té si fel -
ada ta i nak meg ol dá sá ra. Ugyan ak kor a ma gas szin tû vál lal -
ko zás fej lesz té si (in no vá ci ós) el mé le ti és mód szer ta ni is -
me ret anyag, a mes ter szin tû üz le ti is me re tek, a tu da to san
fej lesz tett ve ze tõi kész sé gek és ké pes sé gek bir to ká ban a
mes ter sza kon vég zet tek al kal ma sak a ha zai és a nemzet -
közi gaz da sá gi élet kü lön bö zõ te rü le te in kö zép- és fel sõ -
ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá ra is. Meg szer zett is me re te ik
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 vál lal ko zá sok ak tu á lis po zí ci ó já nak szak ma i lag

meg ala po zott elem zé se ken nyug vó ér té ke lé si mód sze re it a 
bel sõ adott sá gok és kül sõ kör nye ze ti sa já tos sá gok figye -
lembe véte lével,

– a vál lal ko zá sok re á lis (pi a ci, pénz ügyi, technikai-
 innovációs) ver seny elõ nyön nyug vó fej lõ dé si (vál to zá si)
pá lyá já nak meg ha tá ro zá sát,

– a fej lesz tés (vál to zás) meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges
 finanszírozási for rá sok ér té ke lé sét és pénz ügyi meg té rü lé -
si elem zé sek el ké szí té si mód ja it,

– a fej lesz tés (vál to zás) meg va ló sí tá sa ér de ké ben szük -
sé ges pro jekt ve ze té si is me ret anya got,

– a fej lesz tés ben (vál to zás ban) érin tet tek kel tör té nõ
szak sze rû kom mu ni ká ci ós tech ni ká kat.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a vál la la ti gaz dál ko dás össze füg gés rend sze ré nek és

köl csön ha tá sa i nak fel is me ré sé re,
– a jö võ be li jö ve del me zõ ség re ható té nye zõk min den -

ko ri je len tõ sé gük sze rin ti ér té ke lé sé re,
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– a gaz dál ko dás szín vo na lá nak fel tér ké pe zé sé hez
szük sé ges mód sze rek dif fe ren ci ált al kal ma zá sá ra,

– a gaz dál ko dás fõ kér dé se i ben hi á nyos in for má ci ók
mel lett is meg bíz ha tó el iga zo dás ra,

– a meg is mert vál la lat fej lesz té si in no va tív mód sze rek
kre a tív mó don tör té nõ al kal ma zá sá ra,

– szak ma i lag meg ala po zott dön té sek meg ho za ta lá ra,
– az üz le ti kom mu ni ká ci ós és tár gya lá si tech ni kák ak -

tív és ha té kony 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:
– prob lé ma fe lis me rõ ké pes ség,
– kre a ti vi tás,
– dön tés ho za ta li ké pes ség,
– tár sa dal mi és szo ci á lis ér zé keny ség és fe le lõs ség,
– el kö te le zett ség a fo lya ma tos szak mai-em be ri fej lesz -

tés re,
– együtt mû kö dé si és fel adat de le gál ási 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: 25–35 kre dit

vál la la ti stra té gia, pénz ügyi elem zés, vál lal ko zás-in no -
vá ció, tár sa dal mi és gaz da sá gi elõ re jel zés, vál lal ko zá sok
költ ség ve té si kap cso la tai, ku ta tás-mód szer tan.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
35–45 kre dit

pro jekt ve ze tés, in no vá ció-mód szer tan, vál la lat fi nan szí -
ro zás és pénz ügyi stra té gi ák, vál la la ti dön tés tá mo ga tó
rend sze rek, üz le ti kom mu ni ká ció, in no vá ció- és vál lal ko -
zás fej lesz té si po li ti ka, vál lal ko zás és glo ba li zá ció, pi a ci
stra té gi ák, szol gál ta tó vál lal ko zás.

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: 25–35 kre dit
ve ze tõi gaz da ság tan és -szám vi tel, üz le ti ta nács adás,

 értékelemzési mód szer tan, spe ci á lis, a dip lo ma mun kát
elõ se gí tõ kur zu sok;

dip lo ma mun ka: 15 kre dit.

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

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

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez an gol nyelv bõl leg -
alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga vagy egy élõ ide gen 
nyelv bõl ál la mi lag el is mert leg alább kö zép fo kú C tí pu sú
szak nyel vi nyelv vizs ga vagy egy élõ ide gen nyelv bõl ál la -
mi lag el is mert fel sõ fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga le té te le,

 illetve ezek kel 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 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 30 kre dit
a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök ben:

– mód szer ta ni ala po zó is me re tek: (ma te ma ti ka, sta tisz -
ti ka) 8 kre dit;

– el mé le ti-gaz da ság ta ni ala po zó is me re tek: (mik ro öko -
nó mia, mak ro öko nó mia, pénz ügy tan): 10 kre dit;

– egy sé ges üz le ti ala po zó is me re tek: (mar ke ting, gaz -
da sá gi jog, vál la lat gaz da ság tan, szám vi tel, vál la la ti pénz -
ügy) 12 kre dit.

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.

10. VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: ve ze tés és szer -
ve zés

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

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

– szak kép zett ség: ok le ve les köz gaz dász, ve ze tés és
szer ve zés sza kon

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MSc in
Ma na ge ment and Le a ders hip

– vá laszt ha tó szak irá nyok: szer ve zet ala kí tás és fo lya -
mat szer ve zés, cont rol ling és tel je sít mény me nedzs ment,
em be ri erõ for rás me nedzs ment és szer ve zet fej lesz tés, üz -
let vi te li ta nács adás, ter me lés- és szol gál ta tás me nedzs -
ment, in for má ció me nedzs ment

3. Kép zé si te rü let: gaz da ság 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 gaz dál ko dá si és me nedzs ment alap kép zé si szak.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: a ke res ke de lem és mar ke ting, a gaz dál ko dá si és
me nedzs ment, a nem zet kö zi gaz dál ko dás, a pénz ügy és
szám vi tel, a tu riz mus-ven dég lá tás, az em be ri erõ for rá sok,
az al kal ma zott köz gaz da ság tan, a gaz da ság elem zés, az üz -
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le ti szak ok ta tó, va la mint a köz szol gá la ti 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. 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: 15–30 kre dit.

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 25–43 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: 6 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: leg alább 30%.

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

A kép zés cél ja a vál lal ko zá sok, va la mint a köz szfé ra
szer ve ze tei szá má ra olyan szak em be rek kép zé se, akik
meg ala po zott és in teg rált szak mai is me re tek kel ren del kez -
nek a me nedzs ment szé les és – a vá laszt ha tó szak irá nyuk -
nak meg fe le lõ – szû kebb te rü le tén. Meg szer zett tu dá suk
bir to ká ban ké pe sek ele mez ni, ter vez ni, irá nyí ta ni a ver -
seny szek tor és a köz szfé ra szer ve ze te i nek mun ka fo lya ma -
ta it. Ké pe sek új on nan fel me rü lõ prob lé má kat fel is mer ni,
ele mez ni és meg ol da ni, mi köz ben az egyé ni és szer ve ze ti
ta nu lás meg is mert ka te gó ri á it hasz nál ják, va la mint az in -
no vá ci ó ra és a kre a tív gon dol ko dás ra való ké pes sé ge i ket
hasz no sít ják. 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 ve ze tés- és szer ve zés tu do mány és gya kor lat kor sze -
rû irány za ta it és ered mé nye it,

– a kor sze rû in for ma ti ká val és know-how-val tá mo ga -
tott ve ze té si és szer ve zé si mód sze re ket és azok gya kor la ti
al kal ma zá sát,

– a szer ve ze tek mû kö dé se so rán fel me rü lõ prob lé mák
és új je len sé gek meg ol dá si mó do za ta it, il let ve a kri ti kus
fel dol go zá sá ra irá nyu ló mód sze re ket,

– a kép zés szak irá nyá nak meg fe le lõ te rü le ten az alap -
ve tõ (funk ci o ná lis) gya kor la ti mód sze re ket és meg ol dá so -
kat, va la mint ezek hasz no sí tá sá nak le he tõ sé ge it.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a ha zai és nem zet kö zi mun ka erõ pi a con meg fe le lõ

 alkalmazási (fog lal koz ta tá si) le he tõ sé gek fel is me ré sé re és
ki hasz ná lá sá ra,

– a gya kor la ti ta pasz ta la tok meg szer zé sét köve tõen ve -
ze tõi fel ada tok vég zé sé re,

– a szer ve ze tek mû kö dé sé vel kap cso lat ban – egyé ni leg 
vagy cso port tag ja ként – szak ma i lag meg ala po zott vé le -
mény meg fo gal ma zá sá ra, dön tés-elõ ké szí tés re és dön tés -
ho za tal ra,

– a szak irány nak meg fe le lõ to váb bi is me re tek bir to ká -
ban spe ci á lis mun ka kö rök be töl té sé re,

– a ta nult is me re tek és meg szer zett ta pasz ta la tok bir to -
ká ban sa ját vál lal ko zás irá nyí tá sá ra és mû köd te té sé re,

– a szak tu do mány ágá ban a ku ta tá sok és azok ered mé -
nye i nek kri ti kus ér té ke lé sé re,

– tu dá suk, ké pes sé ge ik és kész sé ge ik fo lya ma tos, egy
éle ten át tar tó fej lesz 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,
– elem zõ és szin te ti zá ló kész ség,
– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó kész ség,
– in tu í ció és mód sze res ség,
– ki tar tás és stressz tû rõ ké pes ség,
– emo ci o ná lis in tel li gen cia,
– 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,

– el kö te le zett ség és igény a mi nõ sé gi mun ká ra,
– igé nyes ség a szak mai to vább kép zés ben való rész vé -

tel re.

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: 15–30 kre dit

mar ke ting me nedzs ment is me re tek, pénz ügyi is me re tek, 
ma te ma ti kai-sta tisz ti ka mód sze rek és elem zé sek, kvan ti ta -
tív dön té si mód sze rek, ku ta tá si mód szer tan, ve ze tõi üz le ti
gaz da ság tan, gaz da ság po li ti ka.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
25–43 kre dit

szer ve zet el mé let, szer ve ze ti ma ga tar tás és ve ze tés, stra -
té gi ai me nedzs ment, vál to zás- és tu dás me nedzs ment, pro -
jek tek me ne dzse lé se, ter me lés- és fo lya mat me nedzs ment,
in teg rált in for má ci ós rend sze rek irá nyí tá sa, cont rol ling.

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 35–50 kre dit:

8668 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/114. szám



a) szak irá nyok hoz kap cso ló dó is me re tek:
– üz let vi te li ta nács adó szak irány: ta nács adó ipar ági ál -

ta lá nos is me re tek, üz let vi te li mo del lek és rend sze rek,
 tanácsadói szak mai alap is me re tek, ta nács adó cég is me ret,
ta nács adá si mód sze rek és tech ni kák, ve ze tõi kom pe ten cia -
fej lesz tés;

– em be ri erõ for rás me nedzs ment és szer ve zet fej lesz tés
szak irány: em be ri erõ for rás me nedzs ment rend sze rek és
al kal ma zá sok, szer ve zet fej lesz tés el mé le te, mo dell jei és
gya kor la ta, szer ve ze ti kul tú ra vizs gá la ta és fej lesz té se,
 vezetõi kom pe ten cia fej lesz tés;

– szer ve zet ala kí tás és fo lya mat szer ve zés szak irány:
szer ve ze ti és mû kö dé si mo del lek, fo lya mat me nedzs ment
és in for má ció tech no ló gia, szer ve zet kö zi há ló za tok és
 információtechnológia, pro jekt ve ze tés, tár sa ság irá nyí tás,
gya kor la ti pro jekt;

– ter me lés és szol gál ta tás me nedzs ment szak irány: ter -
me lé si és szol gál ta tá si fo lya ma tok szer ve zé se, lo gisz ti -
ka/el lá tá si lánc me nedzs ment, tech no ló gia me nedzs ment, a 
mi nõ ség me nedzs ment esz kö zei, pro jekt me nedzs ment, ter -
me lé si és szol gál ta tá si dön té sek elem zé se, ter me lõ- és
szol gál ta tó-rend sze rek koc ká zat elem zé si és meg bíz ha tó -
sá gi kér dé sei, tel je sít mény me nedzs ment;

– in for má ció me nedzs ment szak irány: in for má ció rend -
sze rek fej lesz té se és me ne dzse lé se, in ter net tar ta lom me -
nedzs ment, in teg rált in for ma ti kai rend sze rek a gya kor lat -
ban, adat bá nyá szat, e-bu si ness üz le ti mo del lek és al kal ma -
zá sok, szá mí tó gé pes pro jekt ter ve zés;

– cont rol ling és tel je sít mény me nedzs ment szak irány:
vál la lat ér té ke lés, az üz le ti dön té sek tá mo ga tá sa, stra té gi ai
költ ség me nedzs ment, tel je sít mény me nedzs ment, üz le ti
in tel li gen cia rend sze rek, cont rol ling nem üz le ti szer ve ze -
tek ben, gya kor la ti prob lé ma meg ol dó pro jekt.

b) egyéb szak mai mo du lok:
üz le ti kom mu ni ká ció, kis vál la la tok me nedzs ment je,

pro jek tek me ne dzse lé se, in no vá ció-me nedzs ment, köz -
szol gá la ti me nedzs ment, mi nõ ség me nedzs ment, nem zet -
kö zi me nedzs ment, funk ci ó kö zi me nedzs ment is me re tek.

Dip lo ma mun ka: 15 kre dit.

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

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

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez an gol nyelv bõl leg -
alább kö zép fo kú C tí pu sú vagy egy élõ ide gen nyelv bõl
 államilag el is mert leg alább kö zép fo kú C tí pu sú szak nyel vi 
nyelv vizs ga vagy egy élõ ide gen nyelv bõl ál la mi lag el is -
mert fel sõ fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga le té te le, il let ve ezek -
kel 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 60 kre dit
a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök ben:

– mód szer ta ni alap is me re tek (15 kre dit): ma te ma ti ka,
sta tisz ti ka, in for ma ti ka;

– köz gaz da sá gi alap is me re tek (10 kre dit): mik ro- és
mak ro öko nó mia, nem zet kö zi gaz da ság tan, környezet-
 gazdaságtan, gaz da ság el mé let, gaz da ság sta tisz ti ka, köz -
gaz da ság-el mé let tör té net, gaz da ság mo del le zés, gaz da ság -
po li ti ka, ága za ti és funk ci o ná lis gaz da ság tan, kö zös sé gi
gaz da ság tan;

– üz le ti alap is me re tek (15 kre dit): vál la la ti gaz da ság -
tan, gaz da sá gi jog, mar ke ting, pénz ügy, szám vi tel, dön tés -
el mé let és mód szer tan, üz le ti eti ka, üz le ti kom mu ni ká ció,
adó zá si is me re tek, vál la la ti pénz ügyek;

– tár sa da lom tu do má nyi alap is me re tek (10 kre dit):
EU-is me re tek, köz po li ti kai is me re tek, gaz da ság tör té net,
szo ci o ló gia, fi lo zó fia, pszi cho ló gia;

– szak mai is me re tek (10 kre dit): ér ték te rem tõ fo lya ma -
tok me nedzs ment je, ve ze tés és szer ve zés, üz le ti ter ve zés,
vál lal ko zás me nedzs ment, stra té gi ai ter ve zés, cont rol ling,
em be ri erõ for rás gaz dál ko dás, ve ze tõi kész ség fej lesz tés,
in for má ci ós rend sze rek.

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

11. KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: köz gaz dál ko dás
és köz 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: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les köz gaz dász, köz gaz dál ko -
dás és köz po li ti ka sza kon

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Mas ter
of Pub lic Po li cy and Ma na ge ment

– vá laszt ha tó szak irá nyok: köz po li ti ka elem zés, köz in -
téz mé nyi me nedzs ment, ága za ti szak ér tõ

– szak irá nyok an gol nyel vû meg ne ve zé se: Pub lic
 Policy Analy sis, Pub lic Ma na ge ment, Sec to ral Po li cy
Analyst
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3. Kép zé si te rü let: gaz da ság 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. A tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe: az al kal ma zott köz gaz da ság tan, a gaz da ság elem -
zés, a köz szol gá la ti alap kép zé si szak.

4.2. A be lé pés nél 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 gaz -
dál ko dá si és me nedzs ment, az em be ri erõ for rá sok, a nem -
zet kö zi gaz dál ko dás, a pénz ügy és szám vi tel, a nemzet -
közi ta nul má nyok, a po li to ló gia, a szo ci á lis mun ka, a szo -
ci o ló gia, a tár sa dal mi ta nul má nyok, az igaz ga tás szer ve zõ,
a mun ka ügyi és tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si, a nem -
zet kö zi igaz ga tá si, a vé del mi igaz ga tá si, a ka to nai gaz dál -
ko dá si alap kép zé si sza kok, va la mint az 1993. évi LXXX.
tör vény sze rin ti egye te mi szin tû gaz da ság ma te ma ti kai
elem zõ, köz gaz da sá gi, köz gaz dász ta ná ri, gaz dál ko dá si,
gaz dál ko dá si köz gaz dász ta ná ri, nem zet kö zi kap cso la tok,
pénz ügyi sza kok és a fõ is ko lai szin tû köz szol gál ta tá si köz -
gaz dász 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 sza kok, ame lye ket a kre dit meg ál la pí tá sá -
nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve té se alap ján a fel -
sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott sá ga el fo gad.

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

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

6.1. Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 30–40 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 is me re tek hez ren del he tõ
kre di tek szá ma: 35–45 kre dit.

6.4. A sza ba don vá laszt ha tó tár gyak hoz ren del he tõ
kre di tek szá ma: 6–14 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 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 szak kép zé si cél ja olyan szak em be rek kép zé se, akik
az el sa já tí tott köz gaz da ság tu do má nyi, tár sa da lom tu do má -
nyi, ve ze tés tu do má nyi, jogi, mód szer ta ni és szak irá nyú el -
mé le ti és gya kor la ti is me re tek bir to ká ban ké pe sek a köz -
szek tor ál la mi és nem ál la mi in téz mé nye i ben, non pro fit

szer ve ze te i ben, a köz pon ti és a he lyi kor mány za tok ban, az
ága za ti köz po li ti ká kat kez de mé nye zõ, ala kí tó és meg va ló -
sí tó ha zai és nem zet kö zi (EU) szer ve ze tek ben és szer ve zõ -
dé sek ben a köz po li ti kai, köz gaz dál ko dá si és köz igaz ga tá si 
prob lé mák szak ma i lag meg ala po zott szem lé le ti ke re tek -
ben tör té nõ elem zé sé re, ter ve zé si, ko or di ná ci ós és irá nyí -
tá si fel ada tok el lá tá sá ra, a köz cé lú pro jek tek bár mely mun -
ka fá zi sá ban ér de mi rész vé tel re. El mé le ti és ku ta tás-mód -
szer ta ni 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 zett hall ga tó is me ri:

– a köz szek tor gaz da ság ta ná nak fo gal ma it és azok
össze füg gé se it;

– a köz po li ti ka ala kí tá sá nak és meg va ló sí tá sá nak el ve it 
és gya kor la tát, az al kot má nyos tár sa dal mi ér té kek és nor -
mák ér vény re jut ta tá sá nak (a köz jót elõ moz dí tó köz po li ti -
ká nak) konf lik tu sos ter mé sze tét;

– az EU rend sze rét, mû kö dé sét és köz po li ti ká it;

– a köz cé lú szer ve ze tek szer ve zé sé re, mû köd te té sé re,
irá nyí tás ra vo nat ko zó el ve ket és mód sze re ket; a gaz da sá -
gi, szer ve ze ti, po li ti kai és em be ri erõ for rá sok fel hasz ná lá -
sá nak el ve it és gya kor la ti mód sze re it; a költ ség ve té si gaz -
dál ko dás és köz in téz mé nyi me nedzs ment fo gal ma it és
azok össze füg gé se it, a gaz dál ko dás ra ható té nye zõ ket és
e té nye zõk be fo lyá so lá sá ra hasz ná la tos mód sze re ket;

– ál ta lá ban a tu dás és fõ ként sa ját tu dá sá nak kor lá to -
zott sá gát, az élet hosszig tar tó fo lya ma tos ta nu lás szük sé -
ges sé gét.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zett hall ga tó al kal mas:

– dön tés-elõ ké szí tõ elem zõ-ki ér té ke lõ mun ka vég zé sé -
re ön ál ló an és cso port ban a köz szek tor kü lön bö zõ terüle -
tein mû kö dõ szer ve ze tek szá má ra, il let ve a köz szek to ron
kí vü li szer ve zet szá má ra va la mely kol lek tív ér dek ér vény -
re jut ta tá sa vé gett;

– a ha zai és az EU fej lesz té si po li ti ká i nak meg va ló sí tá -
sá ban való köz re mû kö dés re, az Eu ró pai Unió kö ve tel -
mény rend sze ré nek ele get tevõ köz in téz mé nyek mû köd te -
té sé re;

– a köz cé lú szer ve ze tek mun ka fo lya ma ta i nak elem zé -
sé re, ter ve zé sé re és irá nyí tá sá ra;

– a tár sa dal mi ér té kek ér vény re ju tá sá nak és az ér ték át -
vál tá sok nak föl tá rá sá ra, exp li cit be mu ta tá sá ra, az el len té -
tes érin tett ség bõl fa ka dó konf lik tu sos hely ze tek meg ér té -
sé re és kre a tív ke ze lé sé re;

– a komp lex tár sa dal mi-gaz da sá gi prob lé mák fel is me -
ré sé re, mennyi sé gi és mi nõ sé gi jel lem zõ ik elem zé sé re,
meg ol dá si ja vas la tok (köz po li ti kai prog ram, stra té gia, ak -
ció terv) ki dol go zá sá ra;

– a szak te rü le ti, pénz ügyi, me nedzs ment, ku ta tás-mód -
szer ta ni, in for má ció tech ni kai is me re tek össze tett mó don a
gya kor lat ban való al kal ma zá sá ra;

– a köz gaz da sá gi, jogi, po li ti ka tu do má nyi, szo ci o ló gi ai 
is me ret anyag va ló sá gos köz po li ti kai prob lé mák és meg ol -
dá sok (ja vas la tok) elem zé sé ben al ko tó mó don, együt tes
hasz ná la tá ra;
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– in for má ci ók sze lek tá lá sá ra, ér té ke lé sé re és fel dol go -
zá sá ra, me ne dzse lé sé re, a prob lé ma- és meg ol dás elem zés -
re a jól és a ke vés bé jól struk tu rált hely ze tek ben, a prob lé -
ma meg ol dá sok szak ma i lag meg ala po zott re per to ár já nak
al kal ma zá sá ra;

– az in for má ció szer zé si, tár gya lá si és meg gyõ zé si tech -
ni kák 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:

– a ve ze tõi, ko or di ná ló, kom mu ni ká ci ós és együtt mû -
kö dé si ké pes ség;

– irá nyí tá si és össze han go lá si ké pes ség;
– szo ci á lis és em be ri ér zé keny ség, em pá tia;
– el kö te le zett ség más kul tú rák meg ér té sé re, el fo ga dá -

sá ra, meg vé dé sé re irá nyu ló tö rek vé sek iránt;
– a ha zai és nem zet kö zi szak iro da lom kri ti kus fi gye -

lem mel kí sé ré se, az al kal ma zott tu do má nyok és a szak te -
rü let mé lyebb össze füg gé se i nek meg ér té se, ön ál ló szak tu -
do má nyos mun ka vég zé se;

– szak mai mo ti vált ság és nyi tott ság, ru gal mas ság;
– ma ga tar tá sát a ma gán és köz éle ti eti ka írott és írat lan

sza bá lyai ve zér lik.

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: 30–40 kre dit

mik ro öko nó mia (ha la dó), mak ro öko nó mia (ha la dó),
öko no met ria (sta tisz ti ka) tár sa da lom ku ta tás mód szer ta na.

8.2. Szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei: 20–30
kre dit

Az in téz mé nyek sa ját tan ter vé hez il lesz ke dõ, köz vet le -
nül a köz gaz dál ko dás és a köz po li ti ka elvi, mód szer ta ni és
gya kor la ti kér dé se it tag la ló is me re tek:

köz gaz da sá gi: kö zös sé gi gaz da ság tan, kor mány za ti
 intézményi gaz da ság tan, sza bá lyo zás gaz da ság ta na, költ -
ség ve té si po li ti ka;

jogi: jog in téz mé nyek gaz da ság ta na, ci vi lisz ti ka, össze -
ha son lí tó al kot mány tan;

köz po li ti kai: köz po li ti ka fo lya ma ta, köz po li ti ka elem -
zés (ha la dó), a köz ügyek el mé le ti alap jai, köz po li ti ka el -
mé le tek;

po li ti ka tu do má nyi: ma gyar po li ti kai és kor mány za ti
rend szer, össze ha son lí tó eu ró pai köz igaz ga tás tan;

szo ci o ló gi ai: kon szen zus és konf lik tus szo ci o ló gi á ja,
tár sa da lom el mé le tek, gaz da ság szo ci o ló gia, szo ci ál pszi -
cho ló gia;

Eu ró pai Unió (és a köz po li ti ka nem zet kö zi szín te re):
Eu ró pai Unió po li ti kai gaz da ság ta na, EU köz po li ti kái.

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: 35–45 kre dit
szak irá nyok ba és/vagy mo du lok ba szer vez he tõ, az in -

téz mény tan ter vé be il lesz ke dõ sza bá lyo zot tan vá laszt ha tó

is me re tek, és az in téz mé nyen ként op ci o ná lis szak mai gya -
kor lat;

– köz po li ti ka elem zõ szak irá nyon: köz po li ti ka fo lya -
ma ta és elem zé se, költ ség-ha szon elem zés, össze ha son lí tó
köz po li ti ka;

– köz in téz mé nyi me nedzs ment szak irá nyon: stra té gia -
al ko tás, szer ve zet ter ve zés és fo lya mat szer ve zés, cont rol -
ling, in for má ció me nedzs ment és emberierõforrás-
 menedzsment a köz szek tor ban;

– ága za ti szak ér tõ szak irá nyon: az is me re tek át fog ják
az adott ága zat gaz da ság ta ni, pénz ügyi, tár sa da lom tu do -
má nyi, ága za ti köz po li ti kai fo lya ma ta i nak, irá nyí tá sá nak
és gaz dál ko dá sá nak te rü le te it (egész ség ügyi gaz da ság tan,
egész ség po li ti ka és fi nan szí ro zás, mi nõ ség fej lesz tés és
me nedzs ment az egész ség ügy ben, egész ség ügyi tech no ló -
gia-elem zés);

dip lo ma mun ka: 15 kre dit.

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

A szak mai gya kor lat kö ve tel mé nye it a fel sõ ok ta tá si
 intézmény tan ter ve ha tá roz za meg, te kin tet be véve a hall -
ga tó szak mai elõ ta nul má nya it.

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez két élõ ide gen nyelv -
bõl – az egyik az an gol – vagy ál la mi lag el is mert leg alább
kö zép fo kú C tí pu sú szak mai nyelv vizs ga vagy ál la mi lag
el is mert fel sõ fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga, il let ve ezek kel
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 le en dõ hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá sa alap já ul
szol gá ló is me re tek – a fel sõ ok ta tás ról  szóló tör vény ben
meg ha tá ro zott – össze ve té sé vel el is mer he tõ le gyen ko ráb -
bi ta nul má nyai alap ján leg alább 60 kre dit az aláb bi is me -
ret kö rök ben:

– mód szer ta ni, gaz da ság ta ni és tár sa da lom tu do má nyi
is me re tek (ma te ma ti kai ala pok, gaz da ság ma te ma ti ka,
 statisztika, szám vi tel, mik ro öko nó mia, mak ro öko nó mia,
pénz ügy tan, al kot mány tan, EU in teg rá ci ós alap is me re tek,
gaz da sá gi jog, tár sa da lom po li ti ka) leg alább 40 kre dit;

– szak spe ci fi kus is me re tek (köz po li ti kai ta nul má nyok,
szer ve zet- és ve ze tés el mé let, köz cé lú szer ve ze tek veze -
tése, ál lam ház tar tás és költ ség ve tés, kö zös sé gi gaz da ság -
tan és köz pénz ügyek, ku ta tás ter ve zés, köz szol gá la ti eti ka,
gaz da sá gi és tár sa dal mi sza bá lyo zás el mé le te és gya kor la -
ta, köz gaz da sá gi el mé let tör té net) leg alább 30 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 30 kre dit tel ren del kez zen a
le en dõ hall ga tó. A fel vett hall ga tó a hi ány zó kre di te ket a
mes ter kép zés sel pár hu za mo san, a fel vé tel tõl szá mí tott két
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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 sze rez -
he ti.

12. BIZTOSÍTÁSI ÉS PÉNZÜGYI MATEMATIKA
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: biz to sí tá si és
pénz ügyi ma te ma 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: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les biz to sí tá si és pénz ügyi ma -
te ma ti kus-köz gaz dász

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Mas ter
in Ac tu a ri al and Fi nan ci al Mat he ma tics

– vá laszt ha tó szak irá nyok: ak tu á ri us, kvan ti ta tív pénz -
ügyek

– szak irá nyok an gol nyel vû meg ne ve zé se: Ac tu a ri al
Sci en ce, Qu an ti ta ti ve Fi nan ce

3. Kép zé si te rü let: gaz da ság 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 tõk figye -
lembe: a gaz da ság elem zés, az al kal ma zott köz gaz da ság -
tan, a pénz ügy és szám vi tel, a ma te ma ti ka alap kép zé si sza -
kok, to váb bá az 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti egye te -
mi szin tû köz gaz da sá gi és pénz ügy szak, va la mint ma te -
ma ti kus és al kal ma zott ma te ma ti kus sza kok.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: a köz szol gá la ti, a gaz dál ko dá si és me nedzs -
ment, a ke res ke de lem és mar ke ting, az em be ri erõ for rá sok, 
a fi zi ka, a gaz da ság in for ma ti kus, a mér nök in for ma ti kus,
a prog ram ter ve zõ in for ma ti kus alap kép zé si sza kok, to váb -
bá az 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti egye te mi szin tû
 fizikus, prog ra mo zó ma te ma ti kus és ma te ma ti ka ta ná ri
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 vább 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: 40–56 kre dit.

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 32–40 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: 15 kre dit.

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya 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 cél ma gas szin tû ma te ma ti kai, sta tisz ti kai, pénz ügyi
és köz gaz da ság tu do má nyi mû velt sé gû, 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, kvan ti ta tív szem lé le tû gon dol ko dás ra, 
elem zé sek és ku ta tás vég zé sé re az ál la mi és ma gán szfé rá -
ban, a pénz ügyi szek tor min den te rü le tén. A vég zett hall -
ga tók meg fe le lõ ala pok kal ren del kez nek aka dé mi ai ku ta -
tá sok, 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:

– a gaz da sá gi és pénz ügyi össze füg gé se ket és elem zé -
sük mód sze re it,

– a gaz da sá gi, pénz ügyi, de mog rá fi ai és biz to sí tá si
 folyamatokban meg je le nõ bi zony ta lan ság és koc ká zat mé -
ré sét,

– a ma te ma ti kai, sta tisz ti kai mo del le zést,

– szá mí tó gé pes prog ram cso ma gok al kal ma zá sát.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:

– a ban ki és biz to sí tá si ter mék fej lesz tés re,

– a be fek te té sek ér té ke lé sé re,

– ma gas szin tû ma te ma ti kai el mé le ti tu dá suk és a gya -
kor la ti is me re tek kom bi ná ci ó ja ré vén pénz ügyi fo lya ma -
tok ter ve zé sé re, elõ re jel zé sé re és irá nyí tá sá ra,

– elem zé sek, je len té sek, fel mé ré sek el ké szí té sé re,

– ön ál ló és cso port mun ka vég zé sé re,

– pénz ügyi, biz to sí tá si prob lé má kat al ko tó mó don, ere -
de ti meg ol dást adva ké pe sek meg kö ze lí te ni.

Az ak tu á ri us szak irá nyon vég zet tek al kal ma sak to váb bá:

– az élet biz to sí tás, az egész ség biz to sí tás, a nyug díj biz -
to sí tás és az ál ta lá nos (va gyon-) biz to sí tás gya kor la tá ban
elõ for du ló kal ku lá ci ók el ké szí té sé re,

– a tar ta lé ko lás hoz kap cso ló dó szá mí tá sok el vég zé sé re,

– a biz to sí tá si koc ká zat mé ré sé re, mo del le zé sé re.

A kvan ti ta tív pénz ügyek szak irá nyon vég zet tek al kal -
ma sak to váb bá:
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– a pi a ci, a hi te le zé si és a mû kö dé si koc ká za tok fel mé -
ré sé re, a koc ká za ti fo lya ma tok mo del le zé sé re,

– a koc ká zat ke ze lé si stra té gia meg ha tá ro zá sá ra,
– a kü lön bö zõ pénz ügyi ter mé kek árá nak meg ha tá ro zá -

sá ra,
– a meg bí zó el vá rá sa i nak meg fe le lõ be fek te té si port -

folió ki ala kí tá sá ra és eh hez kap cso ló dó an az op ti má lis
 tõkeallokációs stra té gia ki dol go 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:

– elem zõ és szin te ti zá ló kész ség,
– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó kész ség,
– pon tos, mód sze res, meg bíz ha tó mun ka vég zés,
– in for má ció rend szer ezé si és -fel dol go zá si ké pes ség,
– ér zé keny ség a tár sa dal mi kér dé sek (pl. nyug díj rend -

szer, egész ség biz to sí tás) iránt,
– kri ti kai elem zõ kész ség, ja vas lat te võ, kez de mé nye zõ

ké pes ség,
– ru gal mas ság a cso port mun ká ban,
– sze mé lyes fe le lõs ség vál la lás és dön tés ho za ta li ké -

pes ség,
– a szak mai to vább kép zés irán ti igé nyes ség,
– fo gé kony ság az új tu do má nyos ered mé nyek al ko tó

mó don való al kal ma zá sá ra.

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

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges ala po zó is me ret kö -
rök: 10–20 kre dit

ana lí zis ele mei, va ló szí nû ség szá mí tás, sta tisz ti ka, mik -
ro öko nó mia, mak ro öko nó mia és pénz ügy.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
40–56 kre dit

szto chasz ti kus fo lya ma tok, több vál to zós sta tisz ti ka,
idõ so rok el mé le te, ope rá ció ku ta tás, par ci á lis dif fe ren ci ál -
egyen le tek, vál la la ti pénz ügyek, be fek te té sek, biz to sí tás -
tan és jog, szto chasz ti kus ana lí zis, koc ká za tok ma te ma ti -
kai mo dell jei, sta tisz ti kai is me re tek.

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

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek 32–40 kre dit:
– ak tu á ri us szak irány: élet biz to sí tás, nem-élet biz to sí -

tás, nyug díj biz to sí tás, biz to sí tá si szám vi tel, biz to sí tá si
ered mény elem zé se, tar ta lé ko lás, koc ká za ti fo lya ma tok,
pénz ügyi fo lya ma tok ele mei;

– kvan ti ta tív pénz ügyek szak irány: szto chasz ti kus ana -
lí zis emelt szin ten, pénz ügyi fo lya ma tok, koc káz ta tott
 érték, koc ká za ti mo del lek, port fo li ó ke ze lés, pénz ügyi
 piacok és in téz mé nyek, szár maz ta tott esz kö zök, ter mék -
ter ve zés és -fej lesz tés, hi te le zé si koc ká zat, dön tés el mé let
és dön té si mo del lek;

dip lo ma mun ka: 15 kre dit.

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

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

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez an gol nyelv bõl ál la -
mi lag el is mert leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga
vagy egy élõ ide gen nyelv bõl ál la mi lag el is mert leg alább
kö zép fo kú C tí pu sú szak nyel vi nyelv vizs ga vagy egy élõ
ide gen nyelv bõl ál la mi lag el is mert fel sõ fo kú C tí pu sú
nyelv vizs ga le té te le, il let ve ezek kel 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 70 kre dit
a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök ben:

– mód szer ta ni alap is me re tek (leg alább 35 kre dit): ma -
te ma ti ka, sta tisz ti ka, in for ma ti ka;

– köz gaz da sá gi alap is me re tek (10 kre dit): mik ro- és
mak ro öko nó mia, pi ac szer ke zet, nem zet kö zi gaz da ság tan,
pénz ügy;

– üz le ti alap is me re tek (leg alább 15 kre dit): szám vi tel,
kont roll ing, adó zá si is me re tek, vál la lat ér té ke lés, ve ze -
tés-szer ve zés, üz le ti eti ka, üz le ti kom mu ni ká ció, mar ke -
ting, vál la la ti gaz da ság tan, vál la la ti pénz ügy;

– tár sa da lom tu do má nyi alap is me re tek (10 kre dit): gaz -
da sá gi jog, szo ci o ló gia, EU is me re tek, pszi cho ló gia.

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a fel so -
rolt is me ret kö rök ben leg alább 40 kre dit tel ren del kez zen
a hall ga tó. A hi ány zó kre di te ket a mes ter fo ko zat meg szer -
zé sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san, a fel vé tel tõl szá -
mí tott két fél éven be lül, a fel sõ ok ta tá si in téz mény ta nul -
má nyi és vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint
meg kell sze rez ni.

13. GAZDASÁG-MATEMATIKAI ELEMZÕ
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: gaz da ság-ma te -
ma ti kai 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: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les köz gaz dász, gaz da ság-ma -
te ma ti kai elem zõ sza kon

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Mas ter
of Sci en ce (MSc) in Qu an ti ta ti ve Eco no mics
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– vá laszt ha tó szak irá nyok: gaz da ság mo del le zés, ope -
rá ció ku ta tás, öko no met ria-sta tisz ti ka szak irány

– szak irá nyok an gol nyel vû meg ne ve zé se: Eco no mic
Mo dell ing, Ope rat ions Re se arch and Eco no met rics

3. Kép zé si te rü let: gaz da ság 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: gaz da ság ma te ma ti kai elem zõ alap kép zé si 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 alapkép -
zési sza kok: al kal ma zott köz gaz da ság tan, köz szol gá la ti,
gaz dál ko dá si és me nedzs ment, em be ri erõ for rá sok, nem -
zet kö zi gaz dál ko dás, pénz ügy és szám vi tel, va la mint az
1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti egye te mi szin tû gaz da -
ság ma te ma ti kai elem zõ, köz gaz da sá gi, gaz dál ko dá si,
nem zet kö zi kap cso la tok, pénz ügyi 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- vagy mes -
ter fo ko za tot adó sza kok, il let ve a fel sõ ok ta tás ról  szóló
1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai vagy egye te mi
szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre dit meg ál la pí tá -
sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve té se alap ján a
fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott sá ga el fo gad.

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

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

6.1.Az ala po zó is me re tek hez ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 10–20 kre dit.

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 45–55 kre dit.

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 25–35 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: 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: leg alább 25%.

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 sá gi mû velt ség -
gel, nem zet kö zi szin ten ver seny ké pes el mé le ti és mód -
szer ta ni tu dás sal és kész sé gek kel ren del ke zõ szak em be rek 
kép zé se, akik is me re te ik bir to ká ban ké pe sek ön ál ló, kre a -
tív gon dol ko dás ra, al kal ma zott köz gaz da sá gi elem zés és
ku ta tás vég zé sé re az aka dé mi ai, ál la mi és ma gán szfé rá ban
egy aránt, és meg fe le lõ ala pok kal ren del kez nek a köz gaz -

da ság tu do má nyi dok to ri kép zés, il let ve fo ko zat szer zés
foly ta tá sá hoz is.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek mes ter szin ten
 ismerik:

– az erõ for rá sok kal való gaz dál ko dás, a gaz da sá gi szer -
ve zés és irá nyí tás el mé le te it és mód sze re it,

– a gaz da sá gi össze füg gé sek for ma li zált le írá sá nak,
mo del le zé sé nek és elem zé sé nek mód sze re it,

– a ha zai és a nem zet kö zi gaz da ság kü lön bö zõ terüle -
teinek mû kö dé si el ve it,

– a gaz da sá gi in téz mé nyek rend sze rét, mû kö dé sük el -
ve it és fo lya ma ta it,

– a nem zet kö zi gaz da ság mû kö dé sé nek tör vény sze rû -
sé ge it, ben ne ki e mel ten az EU mû kö dé si rend sze rét és
 politikáit.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:

– köz gaz da sá gi elem zõ, elõ re jel zõ és mo dell al ko tá si
te vé keny ség re, a köz gaz da sá gi fo lya ma tok és prob lé mák
mo dell szin tû meg fo gal ma zá sá ra,

– az elem zés hez és mo dell al ko tás hoz szük sé ges in for -
má ci ók be szer zé sé re és elem zé sé re,

– a ma te ma ti kai és sta tisz ti kai esz köz tár is me re té ben
igé nyes gaz da sá gi elem zõ és dön tés-elõ ké szí tõ mun ká ra
a gaz da sá gi in téz mény rend szer kü lön bö zõ te rü le te in és
szint je in,

– a gaz da sá gi fo lya ma tok ter ve zé sé vel és irá nyí tá sá val
kap cso la tos fel ada tok meg ol dá sá ra, gaz da ság po li ti kai al -
ter na tí vák ki dol go zá sá nak elõ se gí té sé re, azok vár ha tó
a ha zai és nem zet kö zi ha tá sá nak elem zé sé re,

– je len té sek, fel mé ré sek el ké szí té sé re,

– a nem zet kö zi tu do má nyos szak iro da lom kri ti kus fel -
dol go 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 prob lé mák ön ál ló fel is me ré se és meg ol dá sa,

– szá mí tó gé pes prog ram cso ma gok al kal ma zói kész sé ge,

– in no vá ci ós kész ség,

– kri ti kai elem zõ és ja vas lat te võ, kez de mé nye zõ kész -
ség,

– tár sa dal mi kér dé sek irán ti ér zé keny ség,

– to le ran cia és szi ner gia le he tõ sé ge fel is me ré sé nek
kész sé ge és ké pes sé ge,

– szó be li és írás be li kom mu ni ká ci ós kész ség,

– an gol nyel vû szak mai kom mu ni ká ció.

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

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges ala po zó is me ret kö rök 
(10–20 kre dit):

gaz da ság elem zés, el mé let tör té net, gaz da ság- és tár sa -
da lom sta tisz ti ka, több vál to zós adat elem zés, be ve ze tés az
öko no met ri á ba és a mak ro gaz da sá gi mo del le zés be.
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8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei
El mé le ti és mód szer ta ni alap is me re tek és szak mai törzs -

is me re tek (45–55 kre dit):
köz gaz da ság ta ni (mik ro- és mak ro öko nó mia) és sta tisz -

ti kai-öko no met ri ai, il let ve az ezek hez szük sé ges fel sõ ma -
te ma ti kai is me re tek (kon vex ana lí zis és já ték el mé let); to -
váb bi nem zet kö zi leg kom pa ti bi lis köz gaz da ság ta ni, el mé -
let tör té ne ti, pénz ügyi, gaz da ság mo del le zé si és öko no met -
ri ai 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:

dif fe ren ci ált szak mai is me re tek (40–50 kre dit):
– gaz da ság mo del le zés szak irány: mak ro gaz da sá gi elõ -

re jel zés, gaz da sá gi me cha niz mu sok mik ro öko nó mi á ja, az
in for má ció köz gaz da ság ta na, auk ció el mé let, mak ro öko -
nó mi ai mo del lek, mak ro mo del le zé si eset ta nul má nyok;

– ope rá ció ku ta tás szak irány: dön té si mo del lek, di na mi -
kus mo del lek, op ti ma li zá lá si mo del lek, több vál to zós adat -
elem zés, ope rá ció ku ta tá si mo del lek, idõ so rok szto chasz ti -
kus mo dell jei, mo del le zé si eset ta nul má nyok;

– öko no met ria-sta tisz ti ka szak irány: kö vet kez te tõ sta -
tisz ti ka és öko no met ria el mé le te, adat szer zé si mód sze rek,
sok vál to zós sta tisz ti ka, sta tisz ti kai mo del le zés, sta tisz ti kai 
prog ram cso ma gok és elem zé sek, idõ sor elem zés és elõ re -
jel zés, ke reszt met sze ti és pa nel öko no met ria, pénz ügyi és
biz to sí tá si al kal ma zá sok öko no met ri á ja;

dip lo ma mun ka: 15 kre dit.

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez an gol nyelv bõl ál la -
mi lag el is mert leg alább kö zép fo kú C tí pu sú szak mai
nyelv vizs ga, to váb bá egy élõ ide gen nyelv bõl leg alább
 középfokú C tí pu sú szak mai nyelv vizs ga vagy C tí pu sú
fel sõ fo kú nyelv vizs ga le té te le vagy ezek kel egyen ér té kû
érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve 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 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 el is mer he tõ le gyen leg alább 70 
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 gaz da ság ta ni és mód szer ta ni 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 -
gaszabályzatában meg ha tá ro zot tak sze rint meg kell sze -
rez ni.”

6. számú melléklet
a 32/2007. (VIII. 30.) OKM rendelethez

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

„XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI
TERÜLET

1. ALKALMAZOTT MATEMATIKUS
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: al kal ma zott ma -
te ma 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: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les al kal ma zott ma te ma ti kus

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: App li ed
Mat he ma tics

– vá laszt ha tó szak irá nyok: al kal ma zott ana lí zis,
szto chasz ti ka, pénz ügy-ma te ma ti ka, diszk rét ma te ma ti -
ka, ope rá ció ku ta tás, szá mí tás tu do mány, mû sza ki ma te -
ma ti ka;

– szak irá nyok an gol nyel vû meg ne ve zé se: App li ed
analy sis, Sto chas tics, Fi nan ci al mat he ma tics, Disc re te
mat he ma tics, Ope rat ions re se arch, Com pu ter sci en ce,
 Engineering Mat he ma tics

3. Kép zé si te rü let: ter mé 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: a ma te ma ti ka alap kép zé si 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 alapkép -
zési sza kok: a ter mé szet tu do mány, mû sza ki, in for ma ti ka
kép zé si te rü le tek va la mennyi alap kép zé si szak ja, a gaz da -
ság tu do má nyok kép zé si te rü let köz gaz da sá gi kép zé si ágá -
nak gaz da ság elem zés alap kép zé si szak ja.

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: 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.
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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: 15–25 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: 40–60 kre dit.

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

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 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 tu do má nyos ku ta tá si szin tet el érõ
szak mai fel ké szült ség gel ren del ke zõ szak em be rek kép zé -
se, akik ma gas szin tû ma te ma ti kai is me re te ik és mo del le -
zé si ta pasz ta la ta ik bir to ká ban ké pe sek al ko tó mó don a
gya kor lat ban fel me rü lõ ma te ma ti kai prob lé mák meg ol dá -
sá ra. Nyi tot tak szak te rü le tük és a ro kon te rü le tek új tu do -
má nyos ered mé nye i nek kri ti kus be fo ga dá sá ra. Fel ké szült -
sé gük alap ján ké pe sek a gya kor la ti prob lé mák mo del le zé -
sé re, meg ol dá sá ra és a meg ol dá sok gya kor la ti ki vi te le zé -
sé nek irá nyí tá 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 mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:

– az al go rit mus el mé let, az al kal ma zott ana lí zis, a
diszk rét ma te ma ti ka, az ope rá ció ku ta tás, a va ló szí nû ség -
szá mí tás és a ma te ma ti kai sta tisz ti ka alap ve tõ eredmé -
nyeit,

– a ma te ma ti ka kü lön bö zõ al kal ma zá si te rü le te it,

– az al kal ma zott ma te ma ti kai mo del lek meg al ko tá sá -
hoz és szi mu lá lá sá hoz szük sé ges in for ma ti kai, szá mí tás -
tech ni kai is me ret anya got.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:

– is me re te ik ön ál ló to vább fej lesz té sé re,

– a ma te ma ti ka al kal ma zá si te rü le te in al ko tó mó don
kom bi nál ni és fel hasz nál ni meg szer zett is me re te i ket az élõ 
és élet te len ter mé szet ben, a mû sza ki és in for ma ti kai vi lág -
ban, a gaz da sá gi és pénz ügyi élet ben fel me rü lõ prob lé mák
meg ol dá sá ban,

– a ter mé szet ben, a mû sza ki és gaz da sá gi élet ben fel -
me rü lõ bo nyo lult rend sze rek át te kin té sé re, ma te ma ti kai
elem zé sé re és mo del le zé sé re, dön té si fo lya ma tok elõ ké -
szí té sé re,

– a szá mí tás tech ni ka esz kö ze i nek fel hasz ná lá sá val a
ter mé szet ben, a mû sza ki és gaz da sá gi élet ben fel me rü lõ
szá mí tá si fel ada tok el vég zé sé re,

– szto chasz ti kus je len sé gek, fo lya ma tok mo del le zé sé re,
– a nagy szá mí tás igé nyû, il let ve nagy tár ka pa ci tá sú fel -

ada tok fel is me ré sé re, al ter na tív meg kö ze lí té sek elem zé sé re,
– a prob lé mák bel sõ tör vényszerûségeinek meg ér té sé re,

fel ada tok meg ter ve zé sé re és ma gas szin tû vég re haj tá sá ra,
– az ide gen nyel vû szak mai kom mu ni ká ci ó ra,
– az in for ma ti kai le he tõ sé gek al ko tó mó don tör té nõ 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:
– abszt rak ci ós, mo dell al ko tó és prob lé ma meg ol dó ké -

pes ség,
– tér szem lé let,
– kri ti kai at ti tûd,
– rend szer sze rû gon dol ko dás,
– kre a ti vi tás,
– szak mai fe le lõs ség vál la lás,
– ön ál ló dön tés ho za ta li ké pes ség,
– szak mai együtt mû kö dõ kész ség,
– jó kom mu ni ká ci ós kész ség,
– cso port mun ká ban való rész vé tel ké pes sé ge,
– a kap cso ló dó tu do má nyos prob lé mák nak a nem szak -

em be rek szá má ra is ért he tõ meg fo gal ma zá si ké pes sé ge,
– ide gen nyel vû szak mai kom mu ni ká ci ós kész ség.

A szak irá nyo kon to váb bá el sa já tí tan dó szak mai kom pe -
ten ci ák:

a) Szak irány vá lasz tá sa nél kül
– is me rik a dif fe ren ci ál egyen le tek, a kö ze lí tõ szá mí tá -

sok el mé le té nek alap ja it és ezek leg fon to sabb al kal ma zá -
sa it ter mé sze ti, mû sza ki és gaz da sá gi je len sé gek mo del le -
zé sé ben,

– a va ló szí nû ség el mé let és a ma te ma ti kai sta tisz ti ka
mo dern el mé le té nek alap ja it,

– a kó do lás el mé let és krip tog rá fia alap ja it, a gya kor lat -
ban leg el ter jed tebb kó dok és tit kos írá sok el mé le ti hát te rét
és al kal maz ha tó sá gát,

– a ki szá mít ha tó sá gi kér dé sek el mé le ti hát te rét,
– a leg fon to sabb ma te ma ti kai és sta tisz ti kai szoft ve rek

hasz ná la tát és azok ma te ma ti kai hát te rét, al kal maz ha tó sá -
guk kor lá ta it.

b) Szak irány vá lasz tá sa ese tén
Al kal ma zott ana lí zis szak irá nyon vég zet tek:
– is me rik a ma te ma ti kai ana lí zis ter mé szet tu do má -

nyos, ipa ri és üz le ti szfé rá ban tör té nõ al kal ma zá sa it,
– al kal ma sak az adott te rü le ten fel me rü lõ prob lé mák

kö zön sé ges és par ci á lis dif fe ren ci ál egyen le tek kel tör té nõ
ma te ma ti kai mo del le zé sé re és a mo del lek ön ál ló ma te ma -
ti kai vizs gá la tá ra,

– is me rik a ma te ma ti kai mo del le zés hez szük sé ges fon -
to sabb ma te ma ti kai prog ram cso ma go kat.

Szto chasz ti ka szak irá nyon vég zet tek:
– al kal ma sak az alap ve tõ ter mé sze ti je len sé gek ben

meg nyil vá nu ló szto chasz ti kus, vé let len sze rû tör vény -
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szerûségek fel is me ré sé re, e je len sé gek tu do má nyos igé -
nyû kí sér le ti ta nul má nyo zá sá ra és el mé le ti ér tel me zé sé re,

– ma gas szín vo na lon ké pe sek hasz nál ni sta tisz ti kus
tör vények elem zé sé re al kal mas prog ram cso ma go kat,

– al kal ma sak ön ál ló és irá nyí tó mun ka kö rö ket be töl te -
ni a szto chasz ti ka tu do má nyos ered mé nye it vagy mód sze -
re it fel hasz ná ló egyéb te rü le te ken (szak igaz ga tás, kör nye -
zet vé de lem stb.).

Diszk rét ma te ma ti ka szak irá nyon vég zet tek:
– is me rik a diszk rét ma te ma ti ka klasszi kus és ak tu á lis

el mé le ti ered mé nye it,
– is me rik a diszk rét ma te ma ti ka al go rit mi kus mód sze -

re it, a krip tog rá fia, al go rit mus el mé let, kód el mé let, diszk -
rét op ti ma li zá lás ha té kony mód sze re it.

Ope rá ció ku ta tá si szak irá nyon vég zet tek:
– al kal ma sak kü lön fé le (ipa ri, ke res ke del mi, pénz ügyi, 

me zõ gaz da sá gi, kom mu ni ká ci ós) rend sze rek irá nyí tá si,
mû köd te té si és op ti ma li zá lá si prob lé má i nak ma te ma ti kai
mo del le zé sé re és szá mí tó gé pes meg ol dá sá ra,

– ké pe sek ope rá ció ku ta tá si al go rit mu sok és ezek ma te -
ma ti kai hát te ré nek ki dol go zá sá ra, a ha té kony ság vizs gá la -
tá ra.

Szá mí tás tu do má nyi szak irá nyon vég zet tek:
– is me rik az al go rit mus el mé let/bo nyo lult ság el mé let

szak te rü le tét,
– al kal ma sak szá mí tó gé pes prob lé mák mo del le zé sé re,

in no va tív meg ol dá sá ra,
– is me rik az adott te rü le ten hasz no sít ha tó ma te ma ti kai

mód sze re ket.
Pénz ügy-ma te ma ti ka szak irá nyon vég zet tek:
– mik ro- és mak ro öko nó mi ai, va la mint pénz ügyi alap -

is me re tek kel ren del kez nek,
– is me rik a va ló szí nû ség el mé let és a ma te ma ti kai sta -

tisz ti ka mo dern el mé le té nek alap ja it,
– al kal ma sak szto chasz ti kus je len sé gek, fo lya ma tok

mo del le zé sé re,
– is me rik a szto chasz ti kus és pénz ügyi fo lya ma tok,

a koc ká za ti fo lya ma tok, az élet biz to sí tás és a nem-élet biz -
to sí tás ma te ma ti kai el mé le tét, va la mint az idõ so rok elem -
zé sé nek ma te ma ti kai el mé le tét,

– al kal ma sak pénz ügyi fo lya ma tok, biz to sí tá si kér dé -
sek ma te ma ti kai elem zé sé re, mo del le zé sé re,

– is me rik leg alább két sta tisz ti kai prog ram cso mag
hasz ná la tát, tud ják a ka pott ered mé nye ket ér tel mez ni, ele -
mez ni.

Mû sza ki ma te ma ti ka szak irá nyon vég zet tek:
– a mû sza ki prob lé mák ma te ma ti kai mo del le zé sé ben

ha té ko nyan tud nak együtt mû köd ni fej lesz tõ mér nö kök kel,
– al kal ma sak az in no va tív mér nö ki gya kor lat ban elõ -

for du ló prob lé mák ma te ma ti kai meg ol dá sá ra,
– al kal ma sak a mû sza ki élet ben elõ for du ló prob lé mák

nu me ri kus meg ol dá sá ra is,
– is me rik a dif fe ren ci ál egyen le tek, a kö ze lí tõ szá mí tá -

sok el mé le té nek alap ja it és ezek leg fon to sabb al kal ma zá -
sa it ter mé sze ti, mû sza ki és gaz da sá gi je len sé gek mo del le -
zé sé ben,

– is me rik a va ló szí nû ség el mé let és a ma te ma ti kai sta -
tisz ti ka mo dern el mé le té nek alap ja it,

– is me rik a szá mí tó gép ge o met ri ai és gra fi kai al kal ma -
zá si mód ja it.

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:

El mé le ti ala po zás 15–25 kre dit:
al geb ra és szám el mé let alap jai (uni tér te rek, spekt rál té -

tel, po li nom mát ri xok ka no ni kus alak ja, mát ri xok mi ni mál -
po li nom ja, Ca y ley-Ha mil ton-té tel, Jor dan-fé le normál -
alak, sa ját vek tor, kvad ra ti kus ala kok, Syl ves ter té te le,
 algebrai struk tú rák, a cso port el mé let alap jai: per mu tá ció -
cso por tok, Lag ran ge-té tel, nor mál osz tók és fak tor cso por -
tok, vé ges Abel-cso por tok alap té te le, a gyû rû el mé let alap -
jai, in teg ri tás tar to má nyok, test konst ruk ci ók, vé ges tes tek,
kvad ra ti kus kong ru en ci ák, lánc tör tek), ana lí zis alap jai
(Ri e mann-Sti elt jes-in teg rál, vo nal in teg rál, in verz- és imp -
li cit-függ vény-té tel, fel té te les szél sõ ér ték, mér ték el mé let,
Le bes gue-in teg rál, Hil bert-te rek, or to nor mált rend sze rek.
Lag ran ge- és Her mi te-Fej ér-in ter po lá ció, kö zön sé ges dif -
fe ren ci ál egyen le tek, li ne á ris dif fe ren ci ál egyen le tek, a
 numerikus ana lí zis alap jai), ge o met ria alap jai (ne me uk li -
de szi ge o met ri ák, pro jek tív te rek és cso port el mé le ti vo nat -
ko zá sa ik, transz for má ció-cso por tok ge o met ri á ja, vek tor -
ana lí zis: dif fe ren ci ál szá mí tás, vek tor kal ku lus 3-di men zi ó -
ban, to po ló gi kus és met ri kus tér fo gal ma, so ro za tok és
kon ver gen cia, kom pakt ság és össze füg gõ ség), va ló szí nû -
ség szá mí tás és ma te ma ti kai sta tisz ti ka alap jai (Ba y es-té -
tel, szto chasz ti kus füg get len ség, va ló szí nû sé gi vál to zók és 
az el osz lás függ vény, vár ha tó ér ték, szó rás négy zet, kova -
rianciamátrix, nagy szá mok erõs és gyen ge tör vényei,
 Borel-Cantelli-lemma, a fel té te les vár ha tó ér ték ál ta lá nos
fo gal ma, füg get len tagú so rok, ka rak te risz ti kus függ vé -
nyek alap jai, cent rá lis ha tár el osz lás-té tel, sta tisz ti kai so ka -
ság, vé let len min ta, em pi ri kus el osz lás, Glivenko-Can -
telli-tétel, ne ve ze tes sta tisz ti kák, ma xi mum-li ke li ho od-
becs lés, mo men tum-mód szer, Ne y man-Pe ar son-lem ma,
kon fidenciaintervallumok, pa ra mé te res pró bák és nem pa -
ra mé te res pró bák), in for ma ti ka és ope rá ció ku ta tás alap jai
(prog ram cso ma gok hasz ná la ta az al geb ra, ana lí zis, ge o -
met ria, nu me ri kus ma te ma ti ka te rü le tén, li ne á ris prog ra -
mo zás alap jai).

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
20–30 kre dit

Az aláb bi is me ret kö rök kö zül leg alább négy té ma kör is -
me ret anya gá nak vá lasz tá sa:

Diszk rét ma te ma ti ka (5–12 kre dit): Test bõ ví té sek el mé -
le te és al kal ma zá sa ik. A vé ges tes tek el mé le te és al kal ma -
zá sa ik. Krip tog rá fi ai alap fo gal mak. Az al go rit mus el mé let
alap fo gal mai és al kal ma zá sai. Grá fok ma ga sabb össze füg -
gõ sé ge, disz junkt fák és fe nyõk, az össze füg gõ ség nö ve lé -
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se. Grá fok és hi per grá fok szí ne zé sei, per fekt grá fok. Pá ro -
sí tás-el mé let. Grá fok be ágya zá sai. Erõ sen re gu lá ris grá -
fok. Az egész sé gi fel té tel és al kal ma zá sai. Vé let len mód -
sze rek: vár ha tó ér ték és má so dik mo men tum-mód szer,
 véletlen grá fok, kü szöb függ vény. Ext re má lis kom bi na to -
ri ka: ext re má lis hal maz rend sze rek rõl és grá fok ról  szóló
klasszi kus té te lek.

Ope rá ció ku ta tás (5–12 kre dit): Foly to nos és szto chasz -
ti kus op ti ma li zá lás. Al ter na tí va té te lek, Minkowski-
 Weyl-tétel, pi vot és bel sõ pon tos al go rit mu sok, elip szo id-
mód szer; kon vex op ti ma li zá lás: sze pa rá ci ós té te lek, kon -
vex Far kas-té tel, Ka rush-Kuhn-Tuc ker-té tel, Lag ran ge-
függ vény és nye reg pont-té tel, New ton-mód szer, bel sõ
pon tos al go rit mus; a szto chasz ti kus prog ra mo zás alap mo -
dell jei és meg ol dó mód sze rei; gya kor la ti prob lé mák.
Diszk rét op ti ma li zá lás. Max fo lyam min vá gás, Eger vá ry-
du a li tás, po li é de res kom bi na to ri ka, tel je sen du á lis egész -
ér té kû ség, pá ro sí tás-po li é der; gráf al go rit mu sok, Ma gyar-
mód szer, Ed monds-Karp-al go rit mus; NP-tel jes prob lé -
mák al go rit mi kus meg kö ze lí té sei: di na mi kus prog ra mo -
zás, Lag ran ge-re la xá ció, kor lá to zás és szét vá lasz tás, mohó 
al go rit mu sok; gya kor la ti prob lé mák.

Al kal ma zott ana lí zis (5–12 kre dit): Or to go ná lis po li no -
mok. Tri go no met ri kus- és or to go ná lis po li nom so rok pon -
ton kén ti és egyen le tes kon ver gen ci á ja. Fo u ri er-transz for -
má ció. Az app ro xi má ci ó el mé let ele mei. Sto ne-té tel, Boh -
mann-Ko rov kin-té tel. Leg jobb app ro xi má ció po li no mok -
kal. Jack son té te lei. In ter po lá ció. Spli ne-függ vé nyek.
App ro xi má ció ra ci o ná lis függ vé nyek kel. Lag ran ge-in ter -
po lá ció Le bes gue-függ vé nye. Er dõs-Berns te in-sej tés az
op ti má lis alap pon tok ról. Grün wald-Mar zin ki e wicz-té tel.
Sta bi li tás el mé let. Pe ri ó di kus meg ol dá sok. Pe rem ér ték-fel -
ada tok li ne á ris dif fe ren ci ál egyen le tek re. A va ri á ció szá mí -
tás alap fel ada ta. Eu ler-Lag ran ge-dif fe ren ci ál egyen le tek.
Ge o met ri ai mód sze rek a me cha ni ká ban. Lag ran ge- és
 Hamilton-rendszerek. Le gend re-transz for má ció. Eu ler-
Lag ran ge-egyen le tek, Ha mil ton-egyen le tek. Szim met ri ák
és meg ma ra dá si té te lek. Alap fo gal mak a par ci á lis dif fe -
ren ci ál egyen le tek el mé le té ben. Ka rak te risz ti kus függ -
vény, elsõ in teg rá lok. El sõ ren dû li ne á ris és kvá zi li ne á ris
egyen le tek. El sõ ren dû egyen le tek ka rak te risz ti ka el mé le -
te, Ca u chy-fel adat. Má sod ren dû li ne á ris par ci á lis dif fe ren -
ci ál egyen le tek osz tá lyo zá sa és ka no ni kus alak ra ho zá sa.
Go ur sat- és Ca u chy-fel adat hi per bo li kus egyen le tek re.
Ve gyes fel adat hul lám egyen let re. Fo u ri er-mód szer. Ve -
gyes fel adat hõ egyen let re, ma xi mum-té tel. Ca u chy-fel -
adat hõ egyen let re, Du ha mel-elv, Pe rem ér ték-fel ada tok
po ten ci ál egyen let re. Fix pont té te lek és al kal ma zá sa ik.

Szto chasz ti kus fo lya ma tok (5–12 kre dit): Négy ze te sen
in teg rál ha tó fo lya ma tok. Gyen gén sta ci o ná ri us fo lya ma -
tok, li ne á ris szû rõk. Az idõ so rok ana lí zi sé nek ele mei. Erõ -
sen sta ci o ná ri us fo lya ma tok, er go di kus té te lek. Diszk rét és 
foly to nos ide jû Mar kov-lán cok és al kal ma zá sa ik. Az
Itô-fé le szto chasz ti kus in teg rál, szto chasz ti kus differen -
ciálegyenletek, dif fú zi ós fo lya ma tok.

Al go rit mus el mé let (5–12 kre dit): Ren de zés és ki vá lasz -
tás, ku pac. Di na mi kus prog ra mo zás. Gráf al go rit mu sok:
szé les sé gi és mély sé gi ke re sés, fe szí tõ fák, leg rö vi debb
utak, fo lya mok. Ke re sõ-fák, amor ti zá ci ós idõ, Fibo -
nacci-kupac. String-ke re sés. Huff man-kód. Lem pel-Ziv-
Welch tö mö rí té si el já rá sa.

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 30–60 kre dit:

a) szak irány vá lasz tá sa nél kül

nu me ri kus ma te ma ti ka (QR al go rit mus, ál ta lá no sí tott
in verz, függ vé nyek mi ni ma li zá lá sa, gra di ens- kon ju gált
gra di ens mód szer, gyors Fo u ri er-transz for má ció, kö zön sé -
ges dif fe ren ci ál egyen le tek nu me ri kus meg ol dá sa, pe rem -
ér ték-fel ada tok nu me ri kus meg ol dá sa, par ci á lis differen -
ciálegyenletek nu me ri kus meg ol dá sa), dif fe ren ci ál egyen -
le tek (két di men zi ós au to nóm rend sze rek, pe rem ér ték-
prob lé mák, nye reg pont-tu laj don ság, struk tu rá lis sta bi li tás, 
ele mi bi fur ká ci ók, el sõ ren dû par ci á lis dif fe ren ci ál egyen -
le tek, Ha mil ton-rend sze rek, hõ ve ze té si és dif fú zi ós prob -
lé mák, ma xi mum el vek, har mo ni kus függ vé nyek, Har nack
té te lei, Gre en-függ vé nyek, Po is son-for mu lák. Fo u ri er-
mód szer, nem li ne á ris par ci á lis dif fe ren ci ál egyen le tek), a
ma te ma ti kai sta tisz ti ka fo gal mai és mód sze rei (becs lé si
mód sze rek és tu laj don sá ga ik, má sod la gos min ta vé tel,
jackk ni fe, bo otst rap, ál ta lá no sí tott li ke li ho od-há nya dos
pró ba, nem pa ra mé te res pró bák, cen zo rált min ta), in for má -
ció el mé let, al go rit mu sok és bo nyo lult sá guk (kód el mé let,
Shan non-té tel, hi ba ja ví tó kó dok, RSA, vé ges au to ma ták,
Tu ring-gé pek, NP-tel jes ség, bo nyo lult sá gi osz tá lyok,
adat struk tú rák, po li é der-mód szer gráf el mé le ti al kal ma zá -
sai, szám el mé le ti al go rit mu sok diszk rét lo ga rit mus ra,
prím tesz tek, Gröb ner-bá zis), in teg rál ge o met ria (San ta ló-
fé le klasszi kus ered mé nyek, Gel fand-Hel ga son-té te lek,
Ra don és más in teg rál-transz for má ci ók, to mog rá fi ai al kal -
ma zá sok, alak fel is me ré si és re konst ruk ci ós el já rá sok), vá -
laszt ha tó tár gyak (di na mi kus mo del lek, op ti ma li zá lás,
szto chasz ti kus fo lya ma tok, fe lü let mo del le zés, ha la dó al -
go rit mi kus ge o met ria);

b) szak irány vá lasz tá sa ese tén

– al kal ma zott ana lí zis szak irány: mo del le zés, ter mé -
szet tu do má nyos is me re tek (leg alább 9 kre dit) (mo dell al -
ko tás és ter mé szet tu do má nyos al kal ma zá sok: bi o ló gi ai
mo del lek, ké mia re ak ci ók mo del le zé se, re ak ció-dif fu zió
rend sze rek szi mu lá ci ó ja; in for má ció tech no ló gi ai és vál la -
la ti is me re tek: prog ram cso ma gok hasz ná la tá nak ál ta lá nos
el vei és tech ni ká ja, kész prog ram cso ma gok konk rét al kal -
ma zá sai so rán fel me rü lõ prob lé mák, adat bá zis kom pa ti bi -
li tás, fej lesz tés stb., a vál la lat mû kö dé si el vei, az al kal ma -
zott ma te ma ti kus fel ada ta az üz le ti szfé rá ban), differen -
ciálegyenletek nu me ri kus mód sze rei (leg alább 9 kre dit)
(a kö zön sé ges dif fe ren ci ál egyen le tek nu me ri kus meg ol dá -
si mód sze rei: el sõ ren dû kez de ti-ér ték fel ada tok, Run ge–
Kut ta-tí pu sú mód sze rek, több lé pé ses rend sze rek, sta bi li -
tás; el lip ti kus és idõ füg gõ par ci á lis dif fe ren ci ál egyen le tek
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nu me ri kus meg ol dá si mód sze rei: vé ges ele mek és vé ges
dif fe ren ci ák mód sze re, Ritz- és Gal jor kin-tí pu sú mód sze -
rek, sta bi li tás, Lax ek vi va len cia té te le; par ci á lis dif fe ren ci -
ál egyen le tek és nu me ri kus meg ol dá si mód sze re i nek al kal -
ma zá sai: Max well-egyen le tek és nu me ri kus mód sze rei,
szár maz ta tott tõzs dei ter mék ára zá sa, szi lárd ság ta ni fel -
ada tok), dif fe ren ci ál egyen le tek (leg alább 10 kre dit) (di na -
mi kai rend sze rek: fá zis ké pek osz tá lyo zá sa, Po in ca ré-fé le
nor mál for ma, sta bi lis, in sta bi lis, cent rá lis so ka ság, Hart -
man-Grob man-té tel, di na mi kai rend sze rek bifurká ciói,
alap ve tõ pél dák és al kal ma zá sok, bi fur ká ci ós gör bék meg -
ha tá ro zá sa bi o ló gi ai mo del lek ben, struk tu rá lis sta bi li tás,
att rak to rok tí pu sai, ká osz a Lo renz-fé le me te o ro ló gi ai mo -
dell ben, diszk rét di na mi kai rend sze rek; par ci á lis dif fe ren -
ci ál egyen le tek el mé le te: Szo bol jev-te rek, pe rem ér ték- és
sa ját ér ték-fel ada tok gyen ge (Szo bol jev-tér be li), va ri á ci ós
és klasszi kus meg ol dá sa, a gyen ge és a klasszi kus meg ol -
dás vizs gá la ta a Fo u ri er-mód szer rel és a Gal jor kin-mód -
szer rel, di ver gen cia ala kú kvá zi li ne á ris el lip ti kus és pa ra -
bo li kus egyen le tek, el lip ti kus va ri á ci ós egyen lõt len sé -
gek), vá laszt ha tó tár gyak (leg alább 5 kre dit);

– szto chasz ti ka szak irány: sta tisz ti ka (min. 15 kre dit)
(a ma te ma ti kai sta tisz ti ka fo gal mai és mód sze rei: becs lé si
mód sze rek és tu laj don sá ga ik, má sod la gos min ta vé tel,
jackk ni fe, bo otst rap, L- és M-becs lé sek, ro busz tus ság,
min ta vé tel vé ges so ka ság ból, ál ta lá no sí tott likelihood-
 hányados pró ba, nem pa ra mé te res pró bák, cen zo rált min ta, 
élet tar tam-ada tok elem zé se; több di men zi ós sta tisz ti kai
 eljárások: több di men zi ós nor má lis el osz lás és a rá épü lõ
sta tisz ti kai mo del lek, el já rá sok, kon tin gen ci a táb lák elem -
zé se; sta tisz ti kai prog ram cso ma gok: leg alább két kü lön -
bö zõ sta tisz ti kai prog ram cso mag át fo gó is me re te, az el ér -
he tõ mo del lek is me re te, a vár ha tó ered mé nyek elem zé se),
idõ füg gõ szto chasz ti kus rend sze rek (leg alább 15 kre dit)
(szto chasz ti kus fo lya ma tok, szto chasz ti kus ana lí zis: mar -
tin gál, lo ká lis mar tin gál foly to nos idõ ben, szto chasz ti kus
in teg rál foly to nos sze mi mar tin gál sze rint, Itô-for mu la,
SDE jó sol ha tó függ vé nyek ese tén, erõs és gyen ge meg -
oldás; pénz ügyi fo lya ma tok: rész vé nyek és köt vé nyek
diszk rét és foly to nos idõ ben, ar bit rázs, mar tin gál-mér ték,
ön fi nan szí ro zó stra té gi ák, Cox–Ross–Ru bins te in-for mu -
la, Black–Scho les-for mu la, szto chasz ti kus rö vid és hosszú 
távú ka mat láb mo del lek; idõ so rok elem zé se: sta ci o ná ri us
fo lya ma tok, au to reg resszi ós-, moz gó át lag fo lya ma tok,
becs lé sek, pe ri o dog ramm, hosszú em lé ke ze tû fo lya ma tok, 
frak ci o ná li san in teg rált és ön ha son ló fo lya ma tok, LARCH 
fo lya ma tok), vá laszt ha tó tár gyak (leg alább 10 kre dit);

– pénz ügy-ma te ma ti ka szak irány: sta tisz ti ka (leg alább
5 kre dit), (a ma te ma ti kai sta tisz ti ka fo gal mai és mód sze -
rei: becs lé si mód sze rek és tu laj don sá ga ik, má sod la gos
min ta vé tel, jackk ni fe, bo otst rap, min ta vé tel vé ges so ka -
ság ból, ál ta lá no sí tott li ke li ho od-há nya dos pró ba, nem pa -
ra mé te res pró bák, cen zo rált min ta, több di men zi ós sta tisz -
ti kai el já rá sok, több di men zi ós nor má lis el osz lás, kon tin -
gen ci a táb lák elem zé se, sta tisz ti kai prog ram cso ma gok:
leg alább két kü lön bö zõ sta tisz ti kai prog ram cso mag át fo gó 

is me re te, az el ér he tõ mo del lek is me re te, a vár ha tó ered mé -
nyek elem zé se) szto chasz ti kus rend sze rek (leg alább
15 kre dit) (szto chasz ti kus fo lya ma tok: szto chasz ti kus dif -
fe ren ci ál egyen let erõs meg ol dá sa, pénz ügyi fo lya ma tok,
dif fú zi ós fo lya mat, Kol mo go rov-egyen le tek, ar bit rázs,
mar tin gál-mér ték, ön fi nan szí ro zó stra té gi ák, Cox–Ross–
Ru bins te in-mo dell, Black–Scho les-for mu la, szto chasz ti -
kus rö vid és hosszú távú ka mat láb mo del lek; idõ so rok
elem zé se: sta ci o ná ri us fo lya ma tok, au to reg resszi ós-, moz -
gó át lag fo lya ma tok, becs lé sek, pe ri o dog ramm, hosszú
em lé ke ze tû fo lya ma tok, frak ci o ná li san in teg rált és ön ha -
son ló fo lya ma tok; biz to sí tás ma te ma ti ka: élet biz to sí tás,
ha lá lo zá si táb lák, díj szá mí tás, nem-élet biz to sí tás, ne ve ze -
tes kár el osz lá sok, össze tett koc ká zat, díj kal ku lá ci ós el vek, 
tar ta lé ko lá si el vek, koc ká za ti fo lya ma tok, Lund berg-té tel,
szub ex po nen ci á lis el osz lá sok), gaz da ság tu do má nyok
(leg alább 15 kre dit) (mik ro öko nó mia: egyé ni és pi a ci ke -
res let, fo gyasz tói több let, ter mé si tech no ló gia meg vá lasz -
tá sa, ke res let és kí ná lat, pi a ci elég te len ség, ál la mi be avat -
ko zás, ál ta lá nos egyen súly; mak ro öko nó mia: nem zet gaz -
da ság sze rep lõi, egyen súly a mun ka pi a con, áru pi ac, az
IS-függ vény, a pénz funk ci ói, az LM-függ vény, a neo -
klasszi kus és a Ke y nes-fé le mo dell össze ha son lí tá sa, költ -
ség ve té si és mo ne tá ris po li ti ka esz köz rend sze re, mun ka -
nél kü li ség és inf lá ció; pénz ügyi alap is me re tek: pénz ki ala -
ku lá sá tól a mo dern pén zig, ke res ke del mi ban kok, köz pon -
ti bank, mo ne tá ris po li ti ka, költ ség ve té si po li ti ka, be fek te -
té si dön té sek, ér ték pa pí rok, ér ték pi ac, tõzs de, de vi za rend -
sze rek, IMF, Vi lág bank), vá laszt ha tó tár gyak;

– diszk rét ma te ma ti ka szak irány: kom bi na to ri kai al go -
rit mu sok (mély sé gi és szé les sé gi ke re sés, leg rö vi debb
utak, Flo yd–Wars hall-mód szer, fe szí tõ fák, ke re sõ fák, pá -
ros grá fok pá ro sí tá sai, há ló za ti fo lya mok, ma xi má lis
 folyam-minimális vá gás té tel), Gröb ner-bá zi sok [Gröb -
ner-bá zis po li nom gyû rûk ben, Hil bert-té tel (Nulls tel len -
satz), al kal ma zá sok], vé ges tes tek és po li no mok (vé ges
tes tek stuk tú rá ja és au to mor fiz mu sai, kör osz tá si és ir re du -
ci bi lis po li no mok, po li no mok fel bon tá sa vé ges tes tek
 felett), diszk rét op ti ma li zá lás (al go rit mu sok li ne á ris di o -
fan ti kus egyen le tek re, li ne á ris egyen lõt len sé gek és li ne á -
ris prog ra mo zás komp le xi tá si kér dé sei, Kha chi y an-mód -
szer, el lip szo id-mód szer, becs lé sek az egész ér té kû prog -
ra mo zás ban), al geb rai kód el mé let (vé ges test fe let ti po li -
no mok, di gi tá lis in for má ció kó do lá sa és de kó do lá sa,
blokk-kó dok, li ne á ris kó dok, mát ri xos kó dok, a BCH és
Re ed–So lo mon-kó dok de kó do lá sa, kon vo lú ci ós kó dok,
Vi ter bi-al go rit mus), al go rit mus el mé let (Tu ring-gép, par -
ci á li san re kur zív függ vé nyek, ki szá mít ha tó függ vé nyek,
Church-té zis, el dönt he tõ és el dönt he tet len prob lé mák,
nem re kur zív hal ma zok, al go rit mu sok bo nyo lult sá ga),
krip tog rá fia (pri vát kul csú krip to rend sze rek, vé let len
kulcs, DES, AES, nyil vá nos kul csú rend sze rek, RSA,
 kritográfiai pro to kol lok, kulcs-cse re, idõ pe csét, elekt ro ni -
kus alá írás), vá laszt ha tó tár gyak (leg alább 5 kre dit);

– ope rá ció ku ta tás szak irány: diszk rét op ti ma li zá lás
(9–24 kre dit) (egész ér té kû prog ra mo zás, di na mi kus prog -
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ra mo zás, he u risz ti kus prog ra mo zás, kom bi na to ri kus op ti -
ma li zá lás, po li é de res al go rit mu sok, gráf al go rit mu sok,
mat ro i del mé let, üte me zés el mé let, lá da pa ko lá si fel adat),
foly to nos op ti ma li zá lás (9–24 kre dit) (li ne á ris és nemli -
neáris op ti ma li zá lás, sze mi de fi nit prog ra mo zás, szto -
chasz ti kus op ti ma li zá lás, di na mi kus mo del lek, já ték el mé -
let, fix pont té te lek, mi ni max té te lek), ope rá ció ku ta tás szá -
mí tó gé pes mód sze rei (3–6 kre dit) (ma te ma ti kai prog ra mo -
zá si el já rá sok imp le men tá ci ós prob lé mái, in put-out put
for má tu mok, meg ol dó prog ram cso ma gok, CPLEX,
XPRESS), ope rá ció ku ta tá si pro jekt (3–6 kre dit), vá laszt -
ha tó tár gyak (leg alább 10 kre dit);

– szá mí tás tu do mány szak irány: adat bá nyá szat (3–6
kre dit) (gya ko ri min tá zat ke re sés, szin ten ként ha la dó al go -
rit mu sok, dön té si fák, ne u rá lis há lók, k-NN, SVM, di men -
zió csök ken té si el já rás, hi e rar chi kus al go rit mu sok, spekt -
rálk lasz te re zés), WWW és há ló za tok ma te ma ti ká ja
(3–6 kre dit) (web ke re sõk, Mar kov-lán cok és vé let len
 séták grá fo kon, HITS-mo del lek, szin gu lá ris fel bon tás,
gráf mo del lek), bo nyo lult ság el mé let (6–9 kre dit) (számí -
tási mo del lek, al go rit mu sok és alsó becs lé sek az erõ for -
rás-hasz ná lat ra, vé ges au to ma ták, for má lis nyel vek,
 Turing-gépek, vé let le ní tett bo nyo lult ság osz tá lyok,
 PSPACE-osztály, pár hu za mos al go rit mu sok, Kol mo go -
rov-bo nyo lult ság), al go rit mu sok és adat struk tú rák ter ve -
zé se, elem zé se és imp le men tá lá sa (6–9 kre dit) (max-vissza 
sor rend és al kal ma zá sai, mi ni má lis sú lyú fe nyõk, fa-fel -
bon tás, pá ro sí tá sok nem pá ros grá fok ban, ki egyen sú lyo -
zott és ön ki egyen sú lyo zó fák, ke re sõ fák), krip tog rá fia és
adat biz ton ság (6–9 kre dit) (in for ma ti kai adat vé de lem,
szim met ri kus kul csú rend sze rek, nyil vá nos kul csú tit ko sí -
tás, RSA, elekt ro ni kus alá írás, Ra bin-krip to rend szer, krip -
tog rá fi ai pro to kol lok, adat vé del mi rend sze rek, nemzet -
közi és ha zai szab vá nyok), in for má ció el mé let, kó dok és
szim met ri kus struk tú rák (4–6 kre dit) (ent ró pia, fel té te les
ent ró pia, köl csö nös in for má ció, Fa no-egyen lõt len ség, zaj -
men tes kó do lás, Shan non-alap té tel, hi ba ja ví tó kó dok, vé -
let len kó dok), vá laszt ha tó tár gyak (leg alább 10 kre dit);

– mû sza ki ma te ma ti ka szak irány: nu me ri kus ana lí zis,
dif fe ren ci ál egyen le tek meg ol dá sa (10–20 kre dit) (di na mi -
kai rend sze rek: diszk rét és foly to nos ide jû di na mi kai rend -
sze rek, att rak to rok és me den cék, Lja pu nov-függ vé nyek,
in va ri áns so ka sá gok, struk tu rá lis sta bi li tás, ele mi bi fur ká -
ci ók, ká osz, Fo u ri er-ana lí zis és függ vény so rok: Fo u ri er-
so rok, Di rich let-mag, Fej ér-pél da, in ver zi ós-for mu la, Her -
mi te- és La gu er re po li no mok tel jes sé ge, gyors Fo u ri er-
transz for mált, wa ve let transz for mált; par ci á lis differen -
ciálegyenletek: kez de ti és pe rem ér ték prob lé mák, el lip ti -
kus pe rem fel ada tok gyen ge meg ol dá sai, Szo bol jev-te rek,
pa ra bo li kus egyen le tek), li ne á ris mo del lek és al kal ma zá -
sai (10–20 kre dit) (mát rix ana lí zis: mát ri xok sa ját ér té kei és 
szin gu lá ris ér té kei, önad jun gált mát ri xok spekt rál el mé le -
te, mát rix po li no mok, po zi tív ele mû mát ri xok, Per ron-Fro -
be ni us-té tel; li ne á ris rend sze rek ana lí zi se: li ne á ris rend -
sze rek, át me ne ti mát rix, irá nyít ha tó ság, meg fi gyel he tõ ség, 
im pul zus vá lasz, re a li zá ció, frek ven cia vá lasz, McMil lan-
fok szám, spekt rál fak to ri zá ció; irá nyí tá si rend sze rek:
 lineáris irá nyí tá si rend sze rek, ka no ni kus ala kok, mi ni má -

lis  realizáció, li ne á ris-kvad ra ti kus op ti má lis irá nyí tás vég -
te len idõ in ter val lu mon, Pontr ja gin-fé le ma xi mum elv nem -
lineáris fel ada tok ra, Ha mil ton–Ja co bi–Bell man-egyen let), 
nu me ri kus ma te ma ti ka (10–20 kre dit) (nagy mé re tû li ne á -
ris al geb rai fel ada tok: ite rá ci ós mód sze rek, li ne á ris pe rem -
ér ték-fel ada tok diszk re ti zá lá sa, va ri á ci ós fel ada tok,
Ritz-mód szer; vé ges elem mód szer: Gal jor kin-fé le vé ges -
elem-mód szer, há ló ge ne rá lás, hi ba becs lés, a mód sze rek
sta bi li tá sa, prog ram cso ma gok; nu me ri kus op ti ma li zá lás:
glo bá lis szél sõ ér ték, egy vál to zós és vo nal men ti mi ni ma li -
zá lás, kon ju gált-gra di ens mód szer, li ne á ris prog ra mo zás,
szimp lex mód szer, fel té te les szél sõ ér ték, Lag ran ge-mul -
tip li ká tor, kon vex prog ra mo zás, du a li tás, prog ram cso ma -
gok; nu me ri kus és szim bo li kus szá mí tá sok: szim bo li kus
szá mí tá si prog ram cso mag hasz ná la ta), szto chasz ti ka
(10–20 kre dit) (több vál to zós sta tisz ti kai mód sze rek: több -
di men zi ós nor má lis el osz lás és a rá épü lõ több di men zi ós
sta tisz ti kai mo del lek, kon tin gen ci a táb lák több di men zi ós
ská lá zás és be ágya zás, több vál to zós kü szöb mo del lek, pro -
bit- és lo gi ta na lí zis; idõ so rok elem zé se: sta ci o ná ri us fo lya -
mat, au to reg resszi ós-, moz gó át lag fo lya mat, pa ra mé ter -
becs lés, mo dell il lesz tés, elõ re jel zés; sor ba nál lás, tö meg ki -
szol gá lás: Mar kov-lán cok, sta bi li tás, er go di ci tás, szü le té si 
és ha lá lo zá si fo lya ma tok, Po is son-fo lya mat, tö meg ki szol -
gá lá si rend sze rek sta bi li tá sa, Litt le-for mu la, sor hossz, vá -
ra ko zá si idõ, pro to kol lok).

Dip lo ma mun ka: 20 kre dit.

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.

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 65 kre dit
a ko ráb bi ma te ma ti kai ta nul má nyai alap ján al geb ra, ana lí -
zis, ge o met ria, hal maz el mé let, kom bi na to ri ka, ma te ma ti -
kai lo gi ka, ope rá ció ku ta tás, szám el mé let, va ló szí nû ség -
szá mí tás tár gyak is me ret kö re i bõl.

2. BIOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: bi 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: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les bi o ló gus
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– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Bi o lo gist
– vá laszt ha tó szak irá nyok: öko ló gia, evo lú ció- és kon -

zer vá ci ó bi o ló gia; mo le ku lá ris, im mun- és mik ro bi o ló gia;
mo le ku lá ris ge ne ti ka, sejt- és fej lõ dés bi o ló gia; növény -
biológia; ideg tu do mány és hu mán bi o ló gia

– szak irá nyok an gol nyel vû meg ne ve zé se: Eco logy-
Evo lu ti o na ry and Con ser va ti on Bi o logy; Mo le cu lar- Im -
mun- and Mic ro bi o logy; Mo le cu lar Ge ne tics, Cell- and
De ve lop men tal- Bi o logy; Plant Bi o logy; Ne u ro- and
 Human Bi o logy

3. Kép zé si te rü let: ter mé 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: a bi o ló gus alap kép zé si 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 er dõ mér nök, a ker tész mér nök, a nö vény ter -
mesz tõ mér nök, a táj ren de zõ és kert épí tõ mér nök, a kör -
nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök, a ter mé szet vé del mi
mér nök, a vad gaz da mér nö ki, az ál lat te nyész tõ mér nö ki,
az élel mi szer mér nö ki, a me zõ gaz da sá gi mér nö ki, az or vo -
si la bo ra tó ri u mi és kép al ko tó di ag nosz ti kai ana li ti kus, az
egész ség ügyi gon do zás és pre ven ció, a kör nye zet mér nö ki, 
a bio mér nö ki, a ve gyész mér nö ki, a ké mia, a kör nye zet tan.

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- 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: 16–30 kre dit.

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

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 30–50 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: 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 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 bi o ló gu sok kép zé se, akik ter mé -
szet tu do má nyos, ma te ma ti kai, in for ma ti kai, va la mint gaz -
da sá gi, hu mán és nyel vi is me re te ik bir to ká ban bio tech no -
ló gi ai, gyógy szer ipa ri és ro kon ipa ri te rü le te ken ter ve zõi,
ku ta tá si-fej lesz té si és ma gas szin tû szak mai me ne dzse ri
fel ada tok el lá tá sá ra al kal ma sak. Meg szer zett is me re te ik
alap ján le gye nek ké pe sek 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 bi o ló gi ai is me re tek rend sze rét,

– a kör nye zet vé de lem, a mi nõ ség ügy, a mun ka he lyi
biz ton ság, a ter mé szet- és kör nye zet vé del mi jog sza bá lyo -
zá sát,

– a bio eti ka alap ve tõ is me ret anya gát,

– a glo bá lis tár sa dal mi és gaz da sá gi fo lya ma to kat,

– a szak te rü let re vo nat ko zó pá lyá za ti rend sze re ket és a
pá lyá za tí rás tech ni ká it.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:

– a bi o ló gia ha tó kö ré be tar to zó új prob lé mák, új je len -
sé gek fel dol go zá sá ra,

– a bi o ló gi ai és ké mi ai tech no ló gi ai rend sze rek biz ton -
sá gos, kör nye zet tu da tos mû köd te té sé re, fej lesz té sé re,

– a szak te rü let tel kap cso la tos szol gál ta tá sok nyúj tá sá -
ra, ke res ke del mi fel ada tok el lá tá sá ra, ezek ki dol go zá sá ra,

– bi o ló gi ai és bio tech no ló gi ai la bo ra tó ri u mi és fél üze -
mi, va la mint te re pi fel ada tok el vég zé sé re,

– új kí sér le ti me to di kák el sa já tí tá sá ra és fej lesz té sé re,

– szá mí tó gé pes elem zés el vég zé sé re,

– prob lé ma meg ol dó tech ni kák 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, ru gal mas ság,

– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó kész ség,

– in tu í ció és mód sze res ség,

– ta nu lá si kész ség és jó me mó ria,

– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,

– kör nye ze ti prob lé mák irán ti fo gé kony ság,

– 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 zõ, dön tés ho za ta li ké pes ség, sze mé lyes
fe le lõs ség vál la lás,

– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, a cso port mun ká -
ban való rész vé tel re, kel lõ gya kor lat után ve ze tõi fel ada -
tok el lá tá sá ra,

– ma nu a li tá si és mé ré si kész sé gek,

– ma gyar és ide gen nyel vû szak mai kom mu ni ká ci ós
kész sé gek,

– ön ál ló ság.

2007/114. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8681



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 
16–30 kre dit:

ter mé szet tu do má nyi ala po zó is me re tek: 4–12 kre dit
bio ma te ma ti ka, bio in for ma ti ka, bio fi zi ka, bi o ló gi ai ké -

mia, bi o ló gi ai mé ré si mód sze rek;
tár sa da lom tu do má nyi is me re tek: 4–6 kre dit
kom mu ni ká ció, könyv tá ri is me re tek, pá lyá za ti rend sze -

rek;
szak mai ala po zó is me re tek: 8–12 kre dit
sejt- és mo le ku lá ris bi o ló gia, ge ne ti ka és po pu lá ció ge -

ne ti ka, ál ta lá nos öko ló gia.

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

sza bá lyo zás bi o ló gia és fi zi o ló gia, nö vény bi o ló gia, bio -
tech no ló gia és mik ro bi o ló gia, evo lú ció bi o ló gia és zo o ló -
gia, ter mé szet- és kör nye zet vé de lem.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó
 ismeretkörei:

Dif fe ren ci ált szak mai is me re tek 30–50 kre dit:
– öko ló gia, evo lú ció- és kon zer vá ci ó bi o ló gia szak -

irány: öko ló gia (po pu lá ci ók tól a glo bá lis fo lya ma to kig),
evo lú ció bi o ló gia, kör nye zet- és ter mé szet vé de lem, öko fi -
zi o ló gia, bio ge og rá fia, hid ro bi o ló gia, ta xo nó mia, szisz te -
ma ti ka, tár su lás tan, eto ló gia, bi o ló gi ai mo del le zés és az
 alkalmazott sta tisz ti ka leg fon to sabb el mé le ti és gya kor la ti
is me re tei;

– mo le ku lá ris ge ne ti ka, sejt- és fej lõ dés bi o ló gia szak -
irány: mo le ku lá ris ge ne ti ka, mo le ku lá ris sejt bi o ló gia, fej -
lõ dés tan, mik ro bi á lis ge ne ti ka, fág bi o ló gia, fej lõ dés ge ne -
ti ka, hu mán ge ne ti ka, jel át vi te li me cha niz mu sok, a sejt osz -
tó dás és sza bá lyo zá sa, a sejt ha lál, a transzk rip ció és a
transz lá ció mo le ku lá ris me cha niz mu sai, szö vet- és szerv -
fej lõ dés tan, õs sejt bi o ló gia, tu mor sejt bi o ló gia, gén tech no -
ló gia, sejt- és szö vet ta ni vizs gá ló mód sze rek, in vit ro tech -
ni kák, im mun ci to ké mia/in situ hib ri di zá ció, fer men tá ci ós
és fág tech no ló gi ák, tu mor sejt bi o ló gia és õs sejt bi o ló gia
 elméleti és gya kor la ti is me re tei;

– mo le ku lá ris, im mun- és mik ro bi o ló gia szak irány:
gén tech no ló gia, bio tech no ló gia, sejt bi o ló gia, bio fi zi ka,
bio in for ma ti ka, szer ke ze ti bi o ló gia, im mu no bi o ló gia, mo -
le ku lá ris és kör nye ze ti mik ro bi o ló gia el mé le ti és gya kor -
la ti is me re tei;

– ideg tu do mány és hu mán bi o ló gia szak irány: a ge rinc -
te len és ge rin ces ál la tok szer ve ze té nek fel épí té se, az ál lat -
vi lág és az em ber evo lú ci ó ja, bi o di ver zi tás, bi o ló gi ai és
tör té ne ti ant ro po ló gia, hu mán ge ne ti ka; az ál la tok és az
em ber el ter je dé sét meg ha tá ro zó té nye zõk, po pu lá ció di na -
mi ka, bi o ló gi ai adap tá ció; az ideg rend szer fi lo- és onto -
genezise, ideg élet tan és elekt ro fi zi o ló gia, ne u ro ké mia és
-far ma ko ló gia, bi o ló gi ai rit mu sok, kó ros ide gi mû kö dé -
sek, az eto ló gia és pszi cho fi zi o ló gia el mé le ti és gya kor la ti
is me re tei;

– nö vény bi o ló gi ai szak irány: nö vé nyi mo le ku lá ris bi o -
ló gia, nö vé nyi anyag cse re-élet tan, nö vé nyi stressz-fi zi o ló -
gia, a nö vény ter mesz tés gya kor la ti kér dé sei, nö vény öko -
ló gia és tár su lás tan; mi ko ló gia, in vit ro nö vény ne ve lé si
tech ni kák, fo to szin té zis-bio fi zi ka és bio ké mia, nö vé nyi
bio tech no ló gia és kör nye zet vé de lem el mé le ti és gyakor -
lati is me re tei.

Dip lo ma mun ka: 30 kre dit.

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.

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

– ter mé szet tu do má nyos is me re tek (20 kre dit): ma te ma -
ti ka, in for ma ti ka, fi zi ka, ké mia – eb bõl ké mia leg alább
10 kre dit;

– szak mai is me re tek (20 kre dit): bio ké mia, sejt bi o ló -
gia, mo le ku lá ris bi o ló gia, mik ro bi o ló gia, nö vény szer ve -
zet tan, nö vény élet tan, nö vény rend szer tan, ál lat élet tan,
 állatszervezettan, ál lat rend szer tan, öko ló gia, ter mé szet vé -
de lem.

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. CSILLAGÁSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: csil la 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: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les csil la gász
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MSc in

Ast ro no my

3. Kép zé si te rü let: ter mé 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:
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4.1. Tel jes kre di tér ték be szá mí tá sá val ve he tõ figye -
lembe: a fi zi ka alap kép zé si szak, kör nye zet fi zi ka szak irá -
nya, föld tu do má nyi alap kép zé si szak csil la gá sza ti 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 el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alapkép -
zési sza kok: fi zi ka alap kép zé si szak, va la mint a föld tu do -
má nyi alap kép zé si sza kok nem csil la gá sza ti szak iránnyal.

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: 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: 40–60 kre dit.

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 15–30 kre dit.

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

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

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint 30–50%.

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 csil la gász mes ter kép zé si szak cél ja át fo gó csil la gá -
sza ti is me re tek nyúj tá sa, be le ért ve a csil la gá szat tal érint -
ke zõ in ter disz cip li ná ris te rü le te ket is. To váb bá a tá gabb
kör ben hasz nál ha tó, a tu do má nyos ku ta tás hoz, a tu do má -
nyos szak nyelv hasz ná la tá hoz, a csa pat mun ká hoz, a tu do -
má nyos ku ta tá si ered mé nyek kom mu ni ká ci ó já hoz szük sé -
ges kész sé gek el sa já tí tá sa, a mul ti disz cip li ná ris össze füg -
gé sek ben fel me rü lõ új vagy szo kat lan prob lé mák meg ol -
dá sá ra való ké pes ség el sa já tí tá sa. Meg szer zett is me re te ik
alap ján le gye nek ké pe sek 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 mû szer tech ni kai és spekt ro szkó pi ai is me ret anya got,

– a leg kor sze rûbb ha zai ész le lõ esz kö zök hasz ná la tát,

– meg fi gye lé sek fel dol go zá sá nak stan dard számító -
gépes mód sze re it,

– a csil la gá szat va la mennyi fõbb te rü le té nek el mé le ti
is me ret anya gát.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– csil la gá sza ti meg fi gye lé sek, mé ré sek vég zé sé re,
– az ada tok ki ér té ke lé sé re,
– az ada tok el mé le ti ér tel me zé sé re,
– a csil la gá szat és ûr tan al ko tó to vább fej lesz té sé re,
– új tu do má nyos ered mé nyek in teg rá lá sá val szak ma i -

lag meg ala po zott csil la gá sza ti és ûr ta ni is me re tek köz ve tí -
té sé re a tár sa da lom szá má ra,

– meg fi gye lé sek ér tel me zé sé re,
– a csil la gá szat és az ûr tan al ko tó to vább fej lesz té sé re.
c) A szak kép zett ség gya kor lá sá hoz szük sé ges adott -

ságok és kész sé gek:
– jó meg fi gye lõ ké pes ség,
– elem zõ ké pes ség,
– mo dell al ko tó ké pes ség,
– kre a ti vi tás,
– a mi nõ ség irán ti el kö te le zett ség,
– fe le lõs ség vál la lás,
– 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 ret kö -
rök: 10–20 kre dit

ma te ma ti kai és in for ma ti kai alap is me re tek (4–8 kre dit),
fi zi kai alap is me re tek (4–16 kre dit).

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
40–60 kre dit

csil la gá sza ti mû szer tech ni ka és in for ma ti ka (táv csö vek, 
de tek to rok, CCD, fo to met ri ai és spekt ro szkó pi ai is me re -
tek, mé ré si tech ni kák és be ren de zé sek, ké pek ké szí té se,
di gi tá lis kép fel dol go zás, elekt ro ni kus adat bá zi sok, adat -
ke ze lés, nu me ri kus mód sze rek, prog ra mo zás,

áb ra ké szí tés, cikk írás tech ni ká ja) (4–10 kre dit);
csil la gá sza ti ku ta tá sok mód szer ta na (új mû sze rek, mód -

sze rek és ku ta tá si ered mé nyek fel dol go zá sa, sze mi ná ri u -
mon való elõ adá sok tar tá sa, nyá ri gya kor lat) (8–12);

ob szer vá ci ós csil la gá szat (az égi tes tek meg fi gye lé si
tech ni kái a kü lön bö zõ elekt ro mág ne ses tar to má nyok ban;
az égi tes tek meg fi gyelt jel lem zõ i nek, tí pu sa i nak em pi ri -
kus ol dal ról tör té nõ be mu ta tá sa) (4–10 kre dit);

égi me cha ni ka (égi tes tek moz gás egyen le tei, N-test
prob lé ma, két test- és há rom test prob lé ma, per tur bá ció szá -
mí tás, pá lya szá mí tás) (6–12 kre dit);

aszt ro fi zi ka és ûr fi zi ka: az égi tes tek szer ke ze té re és fej -
lõ dé sé re vo nat ko zó is me re tek; az égi tes tek el mé le ti mo -
del le zé sé nek mód sze rei) (8–14 kre dit);

ga lak ti kus, ext ra ga lak ti kus csil la gá szat és koz mo ló gia
(csil lag kö zi anyag, csil lag kép zõ dés, csil lag hal ma zok, Tej -
út rend szer szer ke ze te, ga la xi sok tí pu sai, fej lõ dé se, köl -
csön ha tá sai, ak tív ga la xi sok, kva zá rok, ga la xis hal ma zok,
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Hubble-tör vény, vi lág mo del lek, az uni ver zum fej lõ dé se)
(10–18 kre dit).

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

A dif fe ren ci ált szak mai anyag: sa já tos szak irá nyú csil -
la gá sza ti is me re tek 15–30 kre dit (pl. rá dió csil la gá szat,
vál to zó csil la gá szat, ket tõs csil la gá szat).

Dip lo ma mun ka: 30 kre dit.

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

2 hét nyá ri szak mai gya kor lat ha zai vagy kül föl di csil la -
gá sza ti in té zet ben.

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez an gol nyelv bõl C tí pu sú
kö zép fo kú 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.

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

– ma te ma ti ka/in for ma ti ka leg alább 15 kre dit (ana lí zis
(kal ku lus), li ne á ris al geb ra nu me ri kus ma te ma ti ka, va ló -
szí nû ség szá mí tás, ma te ma ti kai sta tisz ti ka, prog ra mo zás,
in for ma ti ka);

– fi zi ka leg alább 20 kre dit (me cha ni ka, hul lám tan,
 optika, elekt ro mos ság tan, atom fi zi ka, mag fi zi ka, sta tisz ti -
kus fi zi ka, kvan tum fi zi ka);

– csil la gá szat leg alább 20 kre dit (csil la gá sza ti meg fi -
gye lé sek, be ve ze tés a csil la gá szat ba, in for ma ti ka a csil la -
gá szat ban, csil la gá sza ti la bo ra tó ri um).

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.

4. FIZIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: fi zi 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: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les fi zi kus
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MSc in

Phy sics

– vá laszt ha tó szak irá nyok: al kal ma zott fi zi ka, bio fi zi -
ka, in for ma ti kus fi zi ka, nuk le á ris tech ni ka, kör nye zet fi zi -
ka, or vo si fi zi ka;

– szak irá nyok an gol nyel vû meg ne ve zé se: App li ed
Phy sics, Bi op hy sics, In for ma ti cal Phy sics, Nuc le ar Tech -
nics, En vi ron men tal Phy sics, Me di cal Phy sics

3. Kép zé si te rü let: ter mé 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: a fi zi ka alap kép zé si szak.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alapkép -
zési sza kok: a ké mia, a kör nye zet tu do mány, a vil la mos -
mér nö ki, a ve gyész mér nö ki, a gé pész mér nö ki, a me chat -
ro ni kai mér nö ki, az anyag mér nö ki, a mû sza ki in for ma ti ka, 
a ma te ma ti ka alap kép zé si szak és a ter mé szet tu do má nyi
kép zé si te rü let egyéb szak jai a ta ná ri szak irány fi zi ka szak -
mai mo dul já val.

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- 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: 6–22 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: 30–60 kre dit.

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

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

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

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

A kép zés cél ja olyan fi zi ku sok kép zé se, akik al kal ma -
sak az alap ve tõ ter mé sze ti je len sé gek ben meg nyil vá nu ló
fi zi kai tör vényszerûségek kí sér le ti ta nul má nyo zá sá ra,

8684 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/114. szám



azok el mé le ti ér tel me zé sé re és jár ta sak az in for ma ti ka fi zi -
kát érin tõ te rü le te in. Ma gas szín vo na lon ké pe sek üze mel -
tet ni a fi zi kai tör vényeken ala pu ló el já rá sok ra és csúcs -
tech no ló gi ai fo lya ma tok ra ala po zott be ren de zé se ket. Fel -
ké szült sé gük alap ján le gye nek ké pe sek 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 mo dern fi zi ka fõbb té ma kö re i nek át fo gó el mé le ti és

gya kor la ti is me ret anya gát,
– a fi zi ka al kal ma zott el mé le ti, kí sér le ti, il let ve szá mí -

tó gé pes mód sze re it,
– a ma te ma ti ka és az in for ma ti ka fi zi kát érin tõ te rü le te it,
– a tu do má nyos ku ta tás, ön kép zés és kom mu ni ká ció

alap ve tõ mód sze re it.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– az alap ve tõ ter mé sze ti je len sé gek ben meg nyil vá nu ló

fi zi kai tör vényszerûségek fel is me ré sé re, e je len sé gek tu -
do má nyos igé nyû kí sér le ti ta nul má nyo zá sá ra és el mé le ti
ér tel me zé sé re,

– alap-, ill. al kal ma zott ku ta tást vég zõ ku ta tó cso por tok
mun ká já ba való be kap cso ló dás ra,

– a fi zi kai tör vényekre és csúcs tech no ló gi ai fo lya ma -
tok ra ala po zott ipa ri, in for ma ti kai és mé ré si rend sze rek
ma gas szín vo na lú üze mel te té sé re,

– az in for ma ti ka fi zi kát érin tõ szak te rü le te i nek mû ve -
lé sé re,

– rend sze res szak mai ön kép zés sel új tu do má nyos ered -
mé nyek fel dol go zá sá ra és mun ká juk so rán ezek al ko tó
mó don való al kal ma zá sá ra,

– kí sér le tek ter ve zé sé re, ki vi te le zé sé re és ki ér té ke lé sé re,
– a fi zi ká hoz és ro kon te rü le te i hez kap cso ló dó tu do má -

nyos prob lé mák meg fo gal ma zá sá ra,
– a ta nul má nya ik so rán szer zett is me re te ik és prob lé -

ma meg ol dó kész sé gük se gít sé gé vel ön ál ló és irá nyí tó
mun ka kö rök be töl té sé re a fi zi ka tu do má nyos ered mé nye it
vagy mód sze re it fel hasz ná ló egyéb te rü le te ken (szak igaz -
ga tás, kör nye zet vé de lem stb.); to váb bá

– az al kal ma zott fi zi ka szak irá nyon szer zett is me re tek
bir to ká ban a kor sze rû tech no ló gi ai alap anya gok és fo lya -
ma tok vizs gá la tá ra, a ben nük le zaj ló fi zi kai je len sé gek
ész le lé sé re, ér tel me zé sé re és al kal ma zá sá ra;

– a bio fi zi ka szak irá nyon szer zett is me re tek bir to ká ban 
az élõ szer ve ze tek fel épí té sé ben és mû kö dé sé ben meg nyil -
vá nu ló fi zi kai ere de tû tör vényszerûségek fel is me ré sé re,
kí sér le ti ta nul má nyo zá sá ra és azok el mé le ti ér tel me zé sé re;

– az in for ma ti kus fi zi ka szak irá nyon szer zett is me re tek 
bir to ká ban a szá mí tó gép pel meg old ha tó fi zi kai prob lé mák 
ke ze lé sé re, va la mint hard ver- és szoft ver fej lesz tõ szak em -
ber ként ma te ma ti kai és fi zi kai alap is me re te ik al kal ma zá -
sá ra;

– a nuk le á ris tech ni ka szak irá nyon szer zett is me re tek
bir to ká ban a nuk le á ris re ak tor fi zi ka, re ak tor tech ni ka, az
atom erõ mû vek, a nuk le á ris mé rés tech ni ka, a su gár- és kör -
nye zet vé de lem, a ra dio izo tó pok gyó gyá sza ti, me zõ gaz da -
sá gi, ipa ri és geo fi zi kai szak te rü le te ken ku ta tó, ter ve zõ,
 alkalmazó mun ka vég zé sé re;

– a kör nye zet fi zi ka szak irá nyon szer zett is me re tek bir -
to ká ban ma te ma ti kai, szá mí tás tech ni kai, in teg rált ter mé -
szet tu do má nyos is me re te ik, va la mint je len tõs la bo ra tó ri u -
mi gya kor la tuk bir to ká ban kör nye zet tu do mánnyal és kör -
nye zet vé de lem mel kap cso la tos ku ta tói fel ada tok el vég zé -
sé re;

– az or vo si fi zi ka szak irá nyon szer zett is me re tek bir to -
ká ban az or vo si di ag nosz ti ka és te rá pia mód sze re i nek
 ismeretében az or vo si gya kor lat ban al kal ma zott be ren de -
zé sek szak sze rû üze mel te té sé re és fej lesz 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,

– 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,

– kör nye ze ti prob lé mák irán ti fo gé kony ság,

– 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 zõ, dön tés ho za ta li ké pes ség, sze mé lyes
fe le lõs ség vál la lás és an nak gya kor lá sa,

– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, a cso port mun ká -
ban való rész vé tel re, kel lõ gya kor lat után ve ze tõi fel ada -
tok el lá tá sá ra.

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

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges ala po zó is me ret kö -
rök: 6–22 kre dit

ma te ma ti ka (leg fel jebb 15 kre dit), in for ma ti ka és mé -
rés tech ni ka (leg fel jebb 15 kre dit), gaz da sá gi és me nedzs -
ment is me re tek (leg fel jebb 4 kre dit).

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
20–30 kre dit

ato mok és mo le ku lák fi zi ká ja (leg fel jebb 6 kre dit), kon -
den zált anya gok fi zi ká ja (leg fel jebb 6 kre dit), mag- és ré -
szecs ke fi zi ka (leg fel jebb 9 kre dit), sta tisz ti kus fi zi ka (leg -
fel jebb 6 kre dit), fi zi kai la bo ra tó ri um (leg fel jebb 6 kre dit).

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 30–60 kre dit:

a) szak irány vá lasz tá sa nél kül

– a kö vet ke zõ té ma kö rök kö zül leg alább két té ma kör
vá lasz tá sa: aszt ro fi zi ka, bi o ló gi ai fi zi ka, atom- és mo le ku -
la fi zi ka, fi zi kai anyag tu do mány, kvan tum rend sze rek fi zi -
ká ja, op ti ka és lé zer fi zi ka, ré szecs ke- és mag fi zi ka, sta tisz -
ti kus fi zi ka, szi lárd test-fi zi ka (leg alább 15 kre dit);

– egyéb szak mai tár gyak (leg alább 6 kre dit);

– la bo ra tó ri u mi ku ta tá si fel adat (leg alább 5 kre dit);
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b) szak irány vá lasz tá sa ese tén
– al kal ma zott fi zi ka szak irány: a kö vet ke zõ té ma kö rök

kö zül leg alább négy té ma kör vá lasz tá sa: anyag tu do mány,
szi lárd test-fi zi ka, fe lü let- és vé kony ré teg fi zi ka, op ti ka,
op to elekt ro ni ka, lé zer fi zi ka, fény for rá sok, na no fi zi ka,
 biológiai anyag tu do má nyok (té ma kö rön ként leg alább
4 kre dit);

– bio fi zi ka szak irány: bi o ló gia, ál ta lá nos bio fi zi ka, mo -
le ku lá ris bio fi zi ka, bio fi zi kai vizs gá la ti mód sze rek, bio fi -
zi kai la bo ra tó ri um (té ma kö rön ként leg alább 4 kre dit);

– in for ma ti kus fi zi ka szak irány: a kö vet ke zõ té ma kö -
rök kö zül leg alább négy té ma kör vá lasz tá sa: mo dern prog -
ra mo zá si mód sze rek és ma te ma ti kai alap ja ik, nu me ri kus
mód sze rek a fi zi ká ban, szá mí tó gé pes szi mu lá ci ók a fi zi ká -
ban, in fo kom mu ni ká ci ós há ló za tok, szá mí tó gép ar chi tek -
tú rák, in for ma ti kai esz kö zök fi zi kai alap jai, elekt ro ni ka,
mé rés ve zér lés, adat gyûj tés és adat elem zés, al kal ma zá sok
a fi zi ka kü lön bö zõ te rü le te in (té ma kö rön ként leg alább
4 kre dit);

– nuk le á ris tech ni ka szak irány: a kö vet ke zõ té ma kö rök 
kö zül leg alább négy té ma kör vá lasz tá sa: mag- és ne ut ron -
fi zi ka, re ak tor fi zi ka, atom erõ mû vek ter mo hid ra u li ká ja,
nuk le á ris mé rés tech ni ka (té ma kö rön ként leg alább 4 kre -
dit); ra dio izo tó pok al kal ma zá sai, kör nye ze ti su gár vé de -
lem;

– kör nye zet fi zi ka szak irány: a kö vet ke zõ té ma kö rök
kö zül leg alább négy té ma kör vá lasz tá sa: a kör nye zet tu do -
mány alap jai, kör nye ze ti áram lá sok, su gár zá sok fi zi ká ja,
su gár vé de lem, ener ge ti ka és kör nye zet, hid ro ló gia, hid ro -
ge o ló gia, lég kör tan, kör nye ze ti fo lya ma tok mo del le zé se,
akusz ti ka és zaj szennye zés, kör nye zet kí mé lõ anya gok és
tech no ló gi ák, kör nye zet vé del mi is me re tek (té ma kö rön -
ként leg alább 4 kre dit);

– or vo si fi zi ka szak irány: or vo si bi o ló gia és élet tan
(leg alább 10 kre dit), fi zi kai mód sze rek az or vo si di ag nosz -
ti ká ban és te rá pi á ban (leg alább 16 kre dit), az or vo si fi zi ka
és a bio fi zi ka vizs gá la ti mód sze rei.

Dip lo ma mun ka: 30 kre dit.

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

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

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

– fi zi ka, fi zi kai ké mia, elekt ro ni ka, mû sza ki fi zi ka leg -
alább 20 kre dit;

– ma te ma ti ka, in for ma ti ka, prog ra mo zás, szá mí tás -
tech ni ka leg alább 18 kre dit (eb bõl ma te ma ti ka leg alább
10 kre dit);

– egyéb ter mé szet tu do má nyos is me re tek: (ké mia,
anyag tu do mány, nuk le á ris és kör nye zet vé del mi is me re -
tek, mé rés, fo lya mat sza bá lyo zás, irá nyí tás tech ni ka) leg -
alább 15 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 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. GEOFIZIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: geo fi zi 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: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les geo fi zi kus

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Geo -
physicist

– vá laszt ha tó szak irá nyok: ku ta tó geo fi zi kus; ûr ku ta tó- 
táv ér zé ke lõ

– szak irá nyok an gol nyel vû meg ne ve zé se: Ge op hy si -
cal Exp lo ra ti on, Spa ce Sci en ce and Re mo te Sen sing

3. Kép zé si te rü let: ter mé 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 tõk figye -
lembe: föld tu do má nyi alap kép zé si szak, geo fi zi kus szak -
irány.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alapkép -
zési sza kok: a mû sza ki föld tu do má nyi alap kép zé si szak,
a föld tu do má nyi alap kép zé si szak, ge o ló gus szak irány, a
fi zi kus alap kép zé si szak, geo fi zi kus szak irány, a föld tu do -
má nyi alap kép zé si szak, me te o ro ló gus szak irány, a kör -
nye zet tu do mány alap kép zé si szak, a föld rajz alap kép zé si
szak.

4.3. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe: to váb bá azok az alap- vagy mes -
ter fo ko za tot adó alap kép zé si sza kok, il let ve a fel sõ ok ta -
tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai
vagy egye te mi szin tû alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre -
dit meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve -
té se alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mény kre di tát vi te li bi zott -
sá ga el fo gad.
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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: 25–35 kre dit.

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 35–45 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: 26 kre dit, 
eb bõl szak la bor 6 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 geo fi zi kus szak em be rek kép zé se,
akik meg fe le lõ geo fi zi kai tu dás sal, a szak ma mû ve lé sé -
hez, a nem zet kö zi kap cso lat tar tás hoz vagy kül föl di mun -
ka vál la lás hoz szük sé ges ide gen nyelv-is me ret tel, kor sze rû
mû sza ki-gaz da sá gi szem lé let mód dal, to váb bá a vá lasz tott
szak irány nak meg fe le lõ spe ci á lis szak is me re tek kel ren -
del kez nek. Ké pe sek nem zet kö zi ku ta tá si ko ope rá ci ó ban,
il let ve szak mai pá lyá za to kon való rész vé tel re részt ve võ -
ként és irá nyí tó ként. Fel ké szült sé gük alap ján le gye nek ké -
pe sek 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 ta lá nos ter mé szet tu do má nyi és glo bá lis föld tu -

do má nyi is me ret anya got,
– geo fi zi kai és táv ér zé ke lé si is me ret rend szert,
– a ku ta tás hoz, il let ve tu do má nyos mun ká hoz szük -

séges, szé les kör ben al kal maz ha tó prob lé ma meg ol dó tech -
ni ká kat,

– a szá mí tó gé pes adat fel vé tel, adat fel dol go zás és
-meg je le ní tés meg fe le lõ esz kö ze it.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a geo fi zi kai tör vényszerûségek és össze füg gé sek

meg ér té sé re, a meg szer zett tu dás al kal ma zá sá ra, gyakor -
lati hasz no sí tá sá ra és fej lesz té sé re, a prob lé ma meg ol dó
tech ni kák fel hasz ná lá sá ra,

– a geo fi zi ka tu do má nyá ban fel me rü lõ fel ada tok és
prob lé mák ta nul má nyo zá sá ra és meg ol dá sá ra a ku ta tás,
mû sza ki fej lesz tés és az ipa ri al kal ma zá sok te rü le tén,

– a Föld és tá gabb kör nye ze te fi zi kai te re i nek, a Föld
össze té te lé nek, bel sõ szer ke ze té nek és fel szí né nek mû sze -
res ta nul má nyo zá sá ra, az ada tok fel dol go zá sá ra és ér tel -
me zé sé re,

– föl di fo lya ma tok nu me ri kus szi mu lá ci ó já nak el vég -
zé sé re és geo di na mi kai mo dell al ko tás ra,

– tet szõ le ges, geo re fe ren ci á val ren del ke zõ adat rend -
sze rek geo in for ma ti kai in teg rá lá sá ra, tér ké pi meg je le ní té -
sé re, a tér ké pek, adat bá zi sok alap ján elem zés vég zé sé re,

– a geo fi zi kai in ver zió el mé le té nek és gya kor la tá nak
kész ség szin tû al kal ma zá sá ra,

– föl di fo lya ma tok (föld ren gé sek, fel szí ni sta bi li tás,
klí ma vál to zá sok stb.) koc ká zat elem zé sé re,

– tu do má nyos ku ta tás ban, nem zet kö zi ko ope rá ci ó ban
való rész vé tel re, szak irá nyú pro jekt ter ve zés re és vég re haj -
tás ra, ku ta tás irá nyí tás ra,

– geo fi zi kai prob lé mák gya kor la ti meg ol dá sá ra, te re pi
mé ré sek ki vi te le zé sé re és irá nyí tá sá ra,

– irá nyí tó mun ka kö rök be töl té sé re a tu do má nyos alap -
ku ta tás ban, ob szer va tó ri u mi te vé keny ség ben, szak irány -
nak meg fe le lõ szak ha tó sá gi te vé keny ség ben, az ipa ri
nyers anyag- és erõ for rás ku ta tás ban és -fel tá rás ban, kom -
mu ná lis és ve szé lyes ipa ri lé te sít mé nyek hely ki vá lasz tá sá -
ban és biz ton sá gos üze mel te té sé ben, a víz gaz dál ko dás ban
és kör nye zet vé de lem ben,

– geo fi zi kai ku ta tás ma gas szin tû ter ve zé sé re, szer ve -
zé sé re és mi nõ sé gi el len õr zé sé re,

– szak ha tó sá gi fel ada tok 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:
– kre a ti vi tás, ru gal mas ság,
– ön ál ló ság,
– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó kész ség,
– in tu í ció és mód sze res ség,
– ta nu lá si kész ség és jó me mó ria,
– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,
– kör nye ze ti prob lé mák irán ti fo gé kony ság,
– el kö te le zett ség és igény a mi nõ sé gi mun ká ra,
– ma gyar és ide gen nyel vû kom mu ni ká ci ós kész sé gek,
– a szak mai to vább kép zés hez szük sé ges po zi tív hoz zá -

ál lás,
– kez de mé nye zõ, dön tés ho za ta li ké pes ség, sze mé lyes

fe le lõs ség vál la lás és an nak gya kor lá sa,
– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, a cso port mun ká -

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

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

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

ter mé szet tu do má nyi is me re tek: 15–20 kre dit
ma te ma ti ka, geo in for ma ti ka, in ver zió el mé let, hul lám -

ter je dés, nu me ri kus el já rá sok.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
25–40 kre dit

föld fi zi kai törzs anyag: kõ zet fi zi ka, ru gal mas hul lá mok
a Föld ben, föl di áram lá sok fi zi ká ja, föl di gra vi tá ci ós és
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mág ne ses tér, fel sõ lég kör-fi zi ka, geo di na mi ka és geo ter -
mi ka, tér kép ve tü le tek; egyéb szak mai is me re tek (geo fi zi -
kai ku ta tá sok me ne dzse lé se, sze iz mi kus koc ká zat meg ha -
tá ro zá sa, geo kro no ló gia, geo ké mia, vul ka no ló gia, föld tör -
té net, mû hol das ge o dé zia, re pü lé si és ûr jog, ûr élet tan,
Nap rend szer ku ta tá sa, mû hol das ter més becs lés, táv ér zé -
ke lé si adat rend sze rek, csil la gá szat tör té net, ve tü let tan, tér -
kép tör té net, jel fel dol go zás, ra dar tech ni ka).

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 40–50 kre dit:
– ku ta tó geo fi zi kus szak irány: sze iz mi kus adat fel dol -

go zás és ér tel me zés, tek to ni kus geo mor fo ló gia, gravitá -
ciós, mág ne ses és geo elekt ro mos ku ta tá sok, ru gal mas hul -
lá mok a Föld ben, szén hid ro gén ku ta tás, nagy fel bon tá sú
geo fi zi ka, sze iz mo ló gia és sze iz mo tek to ni ka, mély fú rá si
geo fi zi ka, geo fi zi kai te rep gya kor lat;

– ûr ku ta tó-táv ér zé ke lõ szak irány: táv ér zé ke lés, mû hol -
das me te o ro ló gia, mû hold fel vé te lek fel dol go zá sa, csil la -
gá szat, mes ter sé ges hol dak moz gá sa, aszt ro fi zi ka, nap fi zi -
ka, boly gó ku ta tás, hely meg ha tá ro zó rend sze rek, ûr fi zi ka,
ûr hír köz lés, mû hold fe dél ze ti mû sze rek, ûr esz kö zök ter ve -
zé se, Föld mû kö dé se, Nap rend szer-Föld kap cso la tok, glo -
bá lis vál to zá sok.

Dip lo ma mun ka: 26 kre dit, eb bõl szak la bo ra tó ri um
6 kre dit.

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

A szak mai gya kor lat föld ta ni vagy táv ér zé ke lé si fel adat
meg ol dá sa nyá ri te rep-, il let ve szak mai gya kor la ton, ahol
a hall ga tó, szak irány tól füg gõ en, meg is mer ke dik a fon to -
sabb geo fi zi kai vagy táv ér zé ke lé si ku ta tó mód sze rek al kal -
ma zá sá val, a mû sze rek, il let ve szoft ve rek ke ze lé sé vel, az
ada tok fel dol go zá sá val, az ada tok ér tel me zé sé vel.

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, il let ve az zal egyen ér té kû
nyelv vizs ga le té te le 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 50 kre dit
a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint:

– ma te ma ti ka (leg alább 6 kre dit),
– fi zi ka (leg alább 6 kre dit),
– ge o ló gia (leg alább 8 kre dit),
– föld fi zi ka (leg alább 10 kre dit),
– al kal ma zott geo fi zi ka (leg alább 10 kre dit) 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 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. GEOGRÁFUS MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: ge 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: MSc);

– szak kép zett ség: ok le ve les ge og rá fus
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Ge og -

rap her
– vá laszt ha tó szak irá nyok: geo in for ma ti ka, geo mor fo -

ló gia, re gi o ná lis elem zés, táj- és kör nye zet ku ta tás, te rü let-
és te le pü lés fej lesz tés, tu riz mus föld rajz

– szak irá nyok an gol nyel vû meg ne ve zé se: Ge o in for -
ma tics, Ge o morp ho logy, Re gi o nal analy sis, Lands pa ce-
and en vi ron men tal re se arch, Re gi o nal- and ur ban de ve lop -
ment, To u rism

3. Kép zé si te rü let: ter mé 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: a föld rajz alap kép zé si szak.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alapkép -
zési sza kok: a mû sza ki föld tu do má nyi, a föld tu do má nyi,
a kör nye zet tan, a föld mé rõ és föld ren de zõ mér nök, a táj -
ren de zõ és kert épí tõ mér nö ki, a kör nye zet mér nö ki, a tu riz -
mus-ven dég lá tás.

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. A szak mai ala po zó és törzs anyag hoz ren del he tõ
kre di tek szá ma: 35–40 kre dit.
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6.2. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 35–60 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: 6 kre dit.

6.4. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 30 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 cél olyan ok le ve les ge og rá fu sok kép zé se, akik fel ké -
szül tek az alap ve tõ ter mé sze ti, kör nye ze ti, tech ni kai és tár -
sa dal mi je len sé gek ben meg nyil vá nu ló föld raj zi tör -
vényszerûségek meg ér té sé re, ezek alap ján ere de ti szak mai 
meg ol dá sok ki fej lesz té sé re és al kal ma zá sá ra (be le ért ve a
ku ta tást is), az ered mé nyek be mu ta tá sá ra, szak ér tõk és
 alkalmazók felé tör té nõ kom mu ni ká lá sá ra. Meg szer zett
 ismereteik bir to ká ban al kal ma sak le gye 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 föld raj zi te rü let bel sõ tör vényszerûségeit,
– az el osz lá si min tá za to kat,
– a gra fi kai és tér ké pé sze ti el já rá sok hasz ná la tát.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a föld rajz mé lyebb össze füg gé se i nek meg ér té sé re,
– szak te rü le tü kön al ter na tív meg ol dá sok ki dol go zá sá ra,
– a tér, hely és ré gió ele me i nek in teg rá lá sá ra,
– az em be ri tár sa da lom és föld raj zi kör nye ze te köl -

csön ha tá sá ból fa ka dó prob lé mák vizs gá la tá ra,
– tá jak ér té ke lé sé re, táji, kör nye ze ti, tér be li köl csön ha -

tá sok át fo gó elem zé sé re; to váb bá
a geo in for ma ti ka szak irá nyon szer zett is me re tek bir to -

ká ban:
– az adat gyûj tés fo lya ma tát ön ál ló an és ér tel me zet ten

vé gig ve zet ni,
– az ön ál ló an gyûj tött ada to kat adat bá zis rend szer be

ren dez ni vagy a be szer zett ada to kat geo in for ma ti kai ala -
pon rend sze rez ni,

– a ren de zett adat bá zi sok ban mû ve le tek vég zé sé re és
mo dell al ko tás ra,

– az adat gyûj tés, elem zés, meg je le ní tés szem pont já ból
a leg is mer tebb tér in for ma ti kai szoft ve rek (Arc GIS, Id ri si,
Au to CAD, Grass stb.) hasz ná la tá ra;

geo mor fo ló gia szak irá nyon szer zett is me re tek bir to ká -
ban:

– geo mor fo ló gi ai prob lé mák fel tá rá sá ra, azok ön ál ló
meg ol dá sá ra,

– más szak te rü le tek kel való együtt mû kö dés re, ered mé -
nye ik in teg rá lá sá ra,

– a gya kor la ti élet sze rep lõ i vel való együtt mû kö dés re,
– a tár sa da lom fi gyel mé nek fel kel té sé re a geo mor fo ló -

gi ai prob lé mák meg ol dá sai iránt,

– a fel szín ala ku lás tér be li fo lya ma ta i nak tér ké pi meg -
je le ní té sé re, a te re pi és la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok vég zé sé -
re és al kal ma zói szin tû elem zé sé re;

re gi o ná lis elem zés szak irá nyon szer zett is me re tek bir to -
ká ban:

– tár sa dal mi je len sé gek ha zai és nem zet kö zi adat bá zi -
sa i nak fel tá rá sá ra, ren de zé sé re,

– a re gi o ná lis elem zé si is me re tek át fo gó és he lyi-re gi o -
ná lis tár sa dal mi-gaz da sá gi össze füg gé sek be ágya zott ér té -
ke lé sé re, pre zen tá lá sá ra, dön tés-elõ ké szí tõ elem zé sek ké -
szí té sé re,

– a te rü le ti fo lya ma tok rö vid, kö zép- és hosszú tá vú
trend je i nek fel tá rá sá ra, elõ re jel zé sek ké szí té sé re;

táj- és kör nye zet ku ta tás szak irá nyon szer zett is me re tek
bir to ká ban:

– a táj- és kör nye zet vé de lem ter mé sze ti és tár sa dal mi
vo nat ko zá sa i nak komp lex elem zé sé re és ter ve zé sé re,

– a táj- és kör nye zet ala kí tás ha tá sa i nak prog nosz ti zá lá -
sá ra, a vár ha tó kö vet kez mé nye ket jel zõ in di ká to rok meg -
ha tá ro zá sá ra,

– mo dern tér in for ma ti kai esz kö zök és mód sze rek
 alkalmazására, va la mint a táj- és kör nye zet-mo ni tor ing
meg szer ve zé sé re,

– a táj- és kör nye zet fej lesz tés ér de ké ben a rehabilitá -
ciós be avat ko zá sok irá nyí tá sá ra, a te le pü lé si kör nye zet vé -
de lem táji ke re tek ben tör té nõ in teg rált ke ze lé sé re,

– át lát ni a táj- és kör nye zet vé de lem ben sze re pet ját szó
he lyi, re gi o ná lis és eu ró pai uni ós in téz mény rend szer kom -
pe ten ci á ját, il let ve a gya kor lat ba át ül tet ni ezek in téz ke dé -
se it;

te rü let- és te le pü lés fej lesz tés szak irá nyon szer zett is me -
re tek bir to ká ban:

– te rü let- és te le pü lés fej lesz té si kér dé sek elem zé sé re,
– a te le pü lé sek és tér sé gek hely zet elem zé sé re, kon cep -

ci ók, stra té gi ák és prog ra mok ké szí té sé re,
– ér dek egyez te té si me cha niz mu sok ke ze lé sé re;
tu riz mus föld raj zi szak irá nyon szer zett is me re tek bir to -

ká ban:
– a tu riz mus alap ja i ként szol gá ló adott sá gok és fel té te -

lek tér sé gi elem zé sé re, vizs gá la tá ra,
– a tu risz ti kai desz ti ná ci ók kér dés kö ré nek komp lex ke -

ze lé si mód ja it, a tu riz mus ha tá sa i nak ter mé sze ti, tár sa dal -
mi, gaz da sá gi, po li ti kai kö vet kez mé nye it al ko tó mó don
be fo lyá sol ni;

– az Eu ró pai Unió for rá sa i hoz kö tõ dõ te rü le ti ve tü le tû
ide gen for gal mi pro jek tek elõ ké szí té sé re, ter ve zé sé re és
 lebonyolítására.

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,
– prob lé ma fel is me rõ és prob lé ma 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,
– kör nye ze ti prob lé mák irán ti fo gé kony ság,
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– a szak mai to vább kép zés hez szük sé ges po zi tív hoz zá -
ál lás,

– kez de mé nye zõ és dön tés ho za ta li ké pes ség,
– sze mé lyes fe le lõs ség vál la lás,
– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, a cso port mun ká -

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

– ere de ti lá tás- és gon dol ko dás mód, abszt rak 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. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
35–40 kre dit

– föld raj zi el mé le ti is me re tek: mo del le zés, szi mu lá ció,
föld raj zi ku ta tás mód szer tan, kör nye ze ti in for ma ti ka, geo -
ma te ma ti ka, K+F és pro jekt me nedzs ment;

– szak mai is me re tek: kör nye zet föld rajz, táj- és kör nye -
zet ter ve zés, táj ér té ke lés, táj elem zés, re gi o ná lis és te rü le ti
fej lesz tés, po li ti kai föld rajz, tér és tár sa da lom kap cso lat -
elem zé se.

8.2. 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 35–60 kre dit:
– geo in for ma ti ka szak irány: adat gyûj tés, elem zés,

meg je le ní tés szem pont já ból leg is mer tebb tér in for ma ti kai
szoft ve rek (Arc GIS, Id ri si, Go e mé dia, Grass stb.) is me re -
te, adat bá zis-ke ze lés, mo dell al ko tás, szak ági prog ra mo -
zás, web tér ké pe zés, mû sza ki in for ma ti ka;

– geo mor fo ló gia szak irány: geo mor fo ló gia, ne gyed -
idõ szak-ku ta tás, al kal ma zott geo mor fo ló gi ai tér ké pe zés,
ter mé sze ti ve szé lyek, geo mor fo ló gi ai ter ve zés, geo mor fo -
ló gi ai ér té kek meg ha tá ro zá sa;

– re gi o ná lis elem zés szak irány: tár sa dal mi tér el mé let,
tár sa da lom sta tisz ti kai adat bá zi sok, föld raj zi in for má ci ós
rend sze rek, te re pi tár sa da lom-föld raj zi adat gyûj tés, re gi o -
ná lis elem zé si mód sze rek, te ma ti kus tár sa da lom-föld raj zi
tér ké pe zés, tér elem zé si és re gi o ná lis mo del lek, te rü le ti
 hatáselemzések, a re gi o ná lis vizs gá la tok pre zen tá ci ós esz -
kö zei;

– táj- és kör nye zet ku ta tás szak irány: kör nye zet- és táj -
ter ve zés, kör nye ze ti ha tás ér té ke lés, táj vé de lem, kör nye -
zet in for ma ti ka, kör nye zet gaz dál ko dás, mi nõ ség irá nyí tás,
kör nye ze ti, táji ága za ti ter ve zés, geo öko ló gi ai ter ve zés;

– te rü let- és te le pü lés fej lesz tés szak irány: te rü let- és
 településfejlesztés, vi dék fej lesz tés, fa lu fej lesz tés, te rü le ti
ter ve zés, al kal ma zott tér in for ma ti ka, vá ro sok fej lesz té sé -
nek kér dé sei, pro jekt ter ve zés-pro jekt me nedzs ment, nem -
zet kö zi re gi o ná lis kap cso la tok, ha tár men ti tér sé gek kö zöt -
ti együtt mû kö dés, kis tér sé gek és fej lesz té si kér dé se ik,
 helyi gaz da ság fej lesz tés, kö zös ség fej lesz tés;

– tu riz mus föld raj zi szak irány: tér sé gi tu riz mus ter ve zés 
mód sze rei, tu risz ti kai ter mék ter ve zés és -fej lesz tés tér sé gi
kap cso la tai, te ma ti kus kí ná la tok és utak ter ve zé se és fej -
lesz té se, az Eu ró pai Unió tu riz mus po li ti ká ja, ha tás elem zé -

sek a tu riz mus ban, tu risz ti kai ré gi ók a glo bá lis pi a con,
a tu riz mus nem zet kö zi és ha zai in téz mény rend sze re, ré -
gió- és te le pü lés mar ke ting, desz ti ná ci ó fej lesz tés és tér sé gi
me nedzs ment, fenn tart ha tó fej lõ dés és a tu riz mus, ide gen -
for gal mi te rü let fej lesz tés, tér ori en tált tu risz ti kai ter mé kek, 
tu riz mus hu mán öko ló gi á ja, tu riz mus ter ve zés geo in for ma -
ti kai alap jai.

Dip lo ma mun ka: 30 kre dit.

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

A szak mai gya kor lat idõ tar ta ma leg alább 4 hét (min.
5 kre dit), 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 65 kre dit
a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök ben:

– ter mé szet tu do má nyos is me re tek (10 kre dit): ma te ma -
ti ka, geo ma te ma ti ka, fi zi ka, ké mia, bi o ló gia (öko ló gia),
ge o dé zia;

– gaz da sá gi és hu mán is me re tek (10 kre dit): köz gaz da -
ság tan, jogi is me re tek, szo ci o ló gia, me nedzs ment, eu ró pai 
uni ós is me re tek;

– szak mai is me re tek (45 kre dit): geo mor fo ló gia, hid ro -
ge og rá fia, bio ge og rá fia, ta laj föld rajz, né pes ség- és te le pü -
lés föld rajz, ál ta lá nos gaz da sá gi föld rajz, re gi o ná lis föld -
rajz (Eu ró pa, Ma gyar or szág), geo in for ma ti ka.

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 45 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.

7. GEOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: ge 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: MSc)
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– szak kép zett ség: ok le ve les ge o ló gus

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Ge o logy

– vá laszt ha tó szak irá nyok: föld tan-õs lény tan; hidro -
geológia, szén hid ro gén föld tan, kör nye zet föld tan; ás vány -
tan-kõ zet tan-geo ké mia, ás vá nyi nyers anya gok, ar che o -
met ria; EU me den ce ku ta tó

– szak irá nyok an gol nyel vû meg ne ve zé se: Ge o logy
and Pa le on to logy; Hyd ro ge o logy, Pet ro le um- and En vi -
ron men tal- Ge o logy; Mi ne ra logy, Pet rog rap hy, Ge o che -
mist ry, Mi ne ral pros pec ting and Ar cha e o met ry; EU Ba sin
Mas ter

3. Kép zé si te rü let: ter mé 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 tõk figye -
lembe: a föld tu do má nyi alap kép zé si szak ge o ló gus 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 el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: a föld tu do má nyi alap kép zé si szak geo fi zi kus
szak irá nya, a mû sza ki föld tu do má nyi alap kép zé si szak,
a kör nye zet tu do mány alap kép zé si szak, a föld rajz alap -
kép zé si szak.

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

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

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: 20–28 kre dit.

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 25–35 kre dit.

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek mi ni má lis szá ma: 30 kre dit.

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

6.5. A dip lo ma mun ká hoz ren delt kre di tér ték: 30 kre dit, 
eb bõl 10 kre dit szak la bo ra tó ri um.

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 20%.

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

A kép zés cél ja olyan ge o ló gu sok kép zé se, akik geoló -
giai szem lé let mód dal, va la mint meg fe le lõ el mé le ti és gya -
kor la ti szak tu dás sal ren del kez nek. Is me rik azo kat a vizs -
gá la ti el ve ket, mód sze re ket, me lyek a szi lárd és fo lyé kony
ás vá nyi nyers anya gok (érc, épí tõ anya gok, szén hid ro gén
és hang sú lyo zot tan a víz) fel ku ta tá sá hoz szük sé ge sek.
 Tudományosan meg ala po zott kör nye zet vé del mi szem lé let 
és tech ni kák bir to ká ban ké pe sek nem-ru tin jel le gû kör nye -
zet- és víz gaz dál ko dá si fel ada tok meg ol dá sá ra is. Fel ké -
szült sé gük alap ján al kal ma sak le gye 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 szak ma/tu do mány ág el mé le ti és gya kor la ti mû ve lé -

sé hez szük sé ges alap ve tõ ter mé szet tu do má nyos, in for má -
ci ós, kom mu ni ká ci ós és ve ze té si is me ret anya got a ge o ló -
gia tel jes te rü le tén,

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

– a nagy föl di rend sze rek fo lya ma ta it,
– az õs föld raj zi és õs kör nye ze ti re konst ruk ci ó kat, a

sze di men to ló gi ai és szer ke zet föld ta ni mo del le ket,
– a kü lön bö zõ célú és jel le gû föld ta ni tér ké pe ket,
– a táv ér zé ke lés al kal ma zá si mód ja it,
– a föld ta ni je len tés, al kal ma zott föld ta ni do ku men tá -

ció el ké szí té sé nek, szer kesz té sé nek for má it,
– víz gaz dál ko dá si (ki e mel ten ter mál víz-gaz dál ko dá si)

prob lé mák meg ol dá si le he tõ sé ge it,
– a geo ma te ma ti kai mód sze re ket,
– a kör nye zet szennye zé si prob lé mák ku ta tá si és kár el -

há rí tá si mód sze re it,
– a fel szín alat ti víz áram lá si rend sze re i nek komp lex

tér ké pe zé si mód sze re it,
– a fel szín alat ti víz föld ta ni ha tó té nye zõ sze re pé nek és

a víz-kõ zet köl csön ha tá sok nak a ke ze lé si mód sze re it.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a föld ta ni ku ta tás meg ter ve zé sé re és az az zal kap cso -

la tos fel ada tok ko or di ná lá sá ra, le bo nyo lí tá sá ra, irányítá -
sára,

– föld ta ni ve szély for rá sok és föld ta ni idõ táv lat ban ve -
szé lyes ob jek tu mok ge o ló gi ai szem pon tú ér té ke lé 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,

– a föld ta ni szak iro da lom meg is me ré sé re és meg ér té sé -
re leg alább egy vi lág nyel ven,

– helyt ál ló bí rá lat vagy vé le mény meg fo gal ma zá sá ra,
szak mai ta nács adás ra, dön té sek elõ ké szí té sé re, dön tés ho -
zás ra, kö vet kez te té sek le vo ná sá ra a föld ta ni ku ta tás vagy
szak ér tés so rán,

– ás vá nyok, kõ ze tek, õs ma rad vá nyok, fel szí ni és mély -
föld ta ni ob jek tu mok te re pi, la bo ra tó ri u mi (mû sze res) vizs -
gá la tá ra, do ku men tá lá sá ra és in no va tív ér tel me zé sé re,
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– alap ve tõ ge o ló gi ai, geo ké mi ai, pa leo bi o ló gi ai és geo -
fi zi kai vizs gá la ti tech ni kák, mód sze rek komp lex al kal ma -
zá sá ra és ér tel me zé sé re,

– kü lön bö zõ szi lárd és flu id, ás vá nyi nyers anya gok
(szén hid ro gén, víz, ér cek, ve gyes-ás vá nyok épí tõ anya -
gok) prog nosz ti zá lá sá ra, ku ta tá sá ra, a ku ta tás és ter me lés
meg ter ve zé sé re, kész let becs lé sé re,

– kü lön bö zõ célú ku ta tá si fo lya ma tok so rán a föld ta ni
(ás vány-kõ zet ta ni, ré teg ta ni, szer ke ze ti, kor-) vi szo nyok
do ku men tá lá sá ra, föld ta ni mo del lek ké szí té sé re, föld ta ni
tér ké pe zés re és egyéb föld ta ni célú te re pi mun ká ra, föld -
tani anyag vizs gá lat meg ter ve zé sé re/el vég zé sé re, ás vá nyi
ener gia hor do zók és nyers anya gok fel ku ta tá sá ra és a meg -
ta lált kész le tek meg ku ta tá sá ra, hid ro ge o ló gi ai fo lya ma tok
és me cha niz mu sok is me re té nek szé les körû al kal ma zá sá -
ra, a fenn tart ha tó víz kész let-gaz dál ko dás tu do má nyos
meg ala po zá sá ra, kör nye zet-ge o ló gi ai prob lé mák fel mé ré -
sé re, azok el há rí tá sá ra,

– meg fe le lõ szak mai gya kor lat után, szak ér tõi jo go -
sult ság ra a szak irá nyok te rü le tén,

– szá mí tó gé pes elem zés el vég zé sé re,

– ge o ló gi ai szak tu dást igény lõ gaz da sá gi fo lya ma tok -
ban, vál lal ko zá sok ban való rész vé tel 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:

– szín lá tás, tér lá tás,

– vi zu á lis ki fe je zõ ké pes ség,

– te re pi moz gás ké pes ség,

– kre a ti vi tás, ru gal mas ság,

– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó kész ség,

– in tu í ció és mód sze res ség,

– ta nu lá si kész ség és jó me mó ria,

– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,

– kör nye ze ti prob lé mák irán ti fo gé kony ság,

– el kö te le zett ség és igény a mi nõ sé gi mun ká ra,

– ma gyar és ide gen nyel vû kom mu ni ká ci ós kész ség,

– a szak mai to vább kép zés hez szük sé ges po zi tív hoz zá -
ál lás,

– kez de mé nye zõ, dön tés ho za ta li ké pes ség, sze mé lyes
fe le lõs ség vál la lás és an nak gya kor lá sa,

– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, a cso port mun ká -
ban való rész vé tel re, kel lõ gya kor lat után ve ze tõi fel ada -
tok el lá tá sá ra.

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

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges ala po zó is me ret kö -
rök: 20–28 kre dit

ás vány-kõ zet tan-geo ké mi ai is me re tek; föld ta ni-õs lény -
ta ni; ma te ma ti kai is me re tek.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
25–35 kre dit

ás vány-, kõ zet tan és geo ké mia (5–10 kre dit); föld tan
(10–18 kre dit), õs lény tan, al kal ma zott föld tan, geo ma te -
ma ti ka, föld ta ni tér ké pe zés, te rep gya kor lat.

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 leg alább 30 kre dit:
– föld tan-õs lény tan szak irány: õs lény tan (leg alább 10), 

föld tan (ré teg tan, fá ci es tan, föld ta ni tér kép fel vé tel és
-szer kesz tés, Al pi-Kár pá ti-Pan non ré gió re gi o ná lis föld ta -
na) (leg alább 12 kre dit), üle dék föld tan, szer ke ze ti föld tan,
geo fi zi kai ku ta tá si mód sze rek);

– hid ro ge o ló gia, szén hid ro gén föld tan, kör nye zet föld -
tan szak irány: a szén hid ro gé nek és a víz mint nyers anyag,
va la mint a fel szín alat ti flu i dum, mint föld ta ni té nye zõ
 kutatásához szük sé ges el mé le ti és gya kor la ti is me re tek,
kár fel mé ré si és el há rí tá si is me re tek, áram lás tan ma te ma ti -
kai ke ze lé se, geo sta tisz ti kai és geo fi zi kai ku ta tá si tech ni -
kák; ezen be lül hid ro ge o ló gia (leg alább 15 kre dit), szén -
hid ro gén ku ta tás (leg alább 5 kre dit), föld tan és kör nye zet -
ge o ló gia, va la mint geo fi zi ka (leg alább 10 kre dit);

– ás vány-kõ zet tan, geo ké mia, ás vá nyi nyers anya gok,
ar che o met ria szak irány: ás vány- és kõ zet tan (6 kre dit),
geo ké mia (6 kre dit) ás vány ta ni, kõ zet ta ni és geo ké mi ai
vizs gá la ti mód sze rek (8 kre dit), szi lárd ás vá nyi nyers anya -
gok, nem ér cek, épí tõ anya gok ku ta tá sá hoz szük sé ges
 elméleti és gya kor la ti is me re tek (6 kre dit), ar che o met ri ai
és ar che o ge o ló gi ai is me re tek (4 kre dit);

– EU me den ce ku ta tó szak irány: me den ce-ge o met ria,
fel épí tés, fõ faj ták, me den cék kör nye zet ta ni spe ci fi ku mai,
hid ro ge o ló gia és áram lás tan (leg alább 6 kre dit), ré teg tan
és mik ro pa le on to ló gia, va la mint szek ven cia-sztra tig rá fia
(leg alább 6 kre dit) sze iz mi kus és föld ra dar ku ta tá si is me -
re tek), neo tek to ni ka (leg alább 6 kre dit), Pan non me den ce,
mint a me den cék egy tí pus te rü le te ku ta tá si pro jekt, mely
te re pi meg fi gye lé se ken ala pul.

Dip lo ma mun ka: 30 kre dit, eb bõl 10 kre dit szak la bo ra -
tó ri um.

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

A tan terv ré szét ké pe zõ föld ta ni tér ké pe zé si te rep gya -
kor lat min. 3 hét ön ál ló föld ta ni tér ké pe zé si fel adat el vég -
zé se, tér kép és tér kép ma gya rá zó el ké szí 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 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 –

8692 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/114. szám



össze ve té se alap ján el is mer he tõ le gyen a ko ráb bi ta nul má -
nyai sze rint a 4.2-ben meg je lölt sza kok ese tén leg alább
40 kre dit; egyéb ter mé szet tu do má nyi alap kép zé si szak
ese tén leg alább 50 kre dit szak mai is me ret anyag, amely a
kö vet ke zõ is me ret kö rök mind egyi ké bõl leg alább 6-6 kre -
di tet tar tal maz: ás vány tan, kõ zet tan-geo ké mia, õs lény tan,
föld tan, al kal ma zott föld tan.

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a fel so -
rolt is me ret kö rök ben leg alább 30 kre dit tel ren del kez 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.

8. KÖRNYEZETTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: kör nye zet 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: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les kör nye zet ku ta tó

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MSc in
En vi ron men tal Sci en ce

– vá laszt ha tó szak irá nyok: al kal ma zott öko ló gia, kör -
nye zet hid ro ló gia, kör nye zet fi zi ka, kör nye zet-föld tu do -
mány, le ve gõ kör nye zet, lim no ló gia, mû sze res kör nye ze ti
ana li ti ka;

– szak irá nyok an gol nyel vû meg ne ve zé se: App li ed
Eco logy, En vi ron men tal Hyd ro logy, En vi ron men tal
 Physics, En vi ron men tal-Earth Sci en ce, At mosp he ric
 Environment, Lim no logy, Inst ru men tal Met ho do logy in
En vi ron men tal Sci en ce

3. Kép zé si te rü let: ter mé 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 tõk figye -
lembe: a kör nye zet tan, a kör nye zet mér nök, a kör nye zet -
gaz dál ko dá si ag rár mér nö ki, a ter mé szet vé del mi mér nö ki
alap kép zé si sza kok, va la mint a bi o ló gia, a fi zi ka, a föld -
rajz, a föld tu do mány, a ké mia alap kép zé si sza kok a ta ná ri
szak irány kör nye zet tan szak mai mo dul já val.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alapkép -
zési sza kok: a bio mér nö ki és ve gyész mér nö ki alap kép zé si
sza kok, va la mint a mér nö ki, ag rár kép zé si te rü let
4.1. pont ban fel nem so rolt alap kép zé si szak jai.

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: 25–35 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: 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 40%, ami nek leg alább fele laborató -
riumi, te re pi, üze mi jel le gû, ön ál ló gya kor la ti mun ka.

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 kör nye zet ku ta tók kép zé se, akik
a jel leg ze te sen mul ti disz cip li ná ris kör nye zet tu do mány
 alkotó mû ve lé sé hez szük sé ges tu do mány te rü le te ken ma -
gas szin tû alap tu dás sal és az ah hoz il lesz ke dõ gya kor lat tal, 
szé les kör ben hasz no sít ha tó sok ol da lú kész sé gek kel, ál ta -
lá nos mû velt ség gel, kor sze rû ter mé szet tu do má nyos szem -
lé let mód dal ren del kez nek. Fel ké szült sé gük alap ján le gye -
nek ké pe sek ta nul má nya ik dok to ri kép zés ke re té ben tör -
ténõ foly ta tá sá ra.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:

– az em be ri kör nye zet ben, a Föld fel szí ni és fel szín kö -
ze li szfé rá i ban le ját szó dó fon to sabb fi zi kai, ké mi ai, föld -
tu do má nyi és bi o ló gi ai fo lya ma to kat,

– a kör nye zet ben le ját szó dó fo lya ma tok tér be li kap cso -
lat rend sze re it mik ro-, me zo- és mak ro ré gió szin ten,

– a föl di erõ for rá sok egy ide jû ki ak ná zás nak és meg õr -
zé sé nek le he tõ sé ge it,

– a kör nye zet tu do mány ra jel lem zõ el mé le tek, pa ra dig -
mák, el kép ze lé sek és el vek al kal ma zói, ter ve zõi és ve ze tõi
szin tû is me ret anya gát,

– a kör nye ze ti min ták ban lévõ szi lárd, csepp fo lyós és
lég ne mû al ko tók össze té te lé nek, szer ke ze té nek és el osz lá -
sá nak elem zé si mód ja it.
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b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:

– te re pi és la bo ra tó ri u mi kör nye ze ti vizs gá la tok ki vi te -
le zé sé re, meg fe le lõ fi gye lem mel a koc ká zat becs lés re, hoz -
zá fé ré si jo gok ra, a meg fe le lõ egész ség ügyi és biz ton sá gi
sza bá lyo zá sok ra,

– mé ré si ada tok elõ ké szí té sé re, ér tel me zé sé re és be mu -
ta tá sá ra meg fe le lõ mi nõ sé gi és mennyi sé gi tech ni kák és
prog ram cso ma gok fel hasz ná lá sá val,

– min ta vé tel re és a la bo ra tó ri u mi adat gyûj tés hi bá i nak
ke ze lé sé re,

– kör nye ze ti ha tás vizs gá la tok ter ve zé sé re és ki vi te le -
zé sé re, az ered mé nyek ki ér té ke lé sé re össz hang ban a ha zai
és az EU el vá rá sok kal és elõ írásokkal,

– ön ál ló ter ve zõ, irá nyí tó, szak ér tõi mun ka kö rök be töl -
té sé re a kör nye zet tu do mány hoz kap cso ló dó tu do má nyos
ku ta tá so kat vég zõ mun ka he lye ken, a kör nye zet tu do mány
ered mé nye it al kal ma zó és to vább fej lesz tõ mun ka he lye -
ken, ku ta tó-fej lesz tõ in té ze tek ben és a szak igaz ga tás ban,

– az ipar, a me zõ- és er dõ gaz da ság, a víz ügy, az egész -
ség ügy, a te le pü lé si ön kor mány za tok mun ká já ba tör té nõ
be kap cso ló dás ra,

– a ter mé szet vé de lem te rü le tén je lent ke zõ kör nye zet tu -
do má nyi szak kép zett sé get igény lõ fel ada tok ön ál ló meg -
ol dá sá ra,

– az em be ri kör nye zet ben, a Föld fel szí ni és fel szín kö -
ze li szfé rá i ban le ját szó dó fon to sabb fi zi kai, ké mi ai, föld -
tu do má nyi és bi o ló gi ai fo lya ma tok meg ér té sé re, va la mint
ezen fo lya ma tok rend szer ben való ke ze lé sé re,

– a kör nye zet ben le ját szó dó fo lya ma tok tér be li kap cso -
lat rend sze ré nek fel tá rá sá ra és ér té ke lé sé re mik ro-, me zo-
és mak ro ré gió szin ten,

– a mi nõ ség fon tos sá gá nak meg ér té sé re a kör nye zet tu -
do má nyi ku ta tá sok ban,

– (a rend sze rint hi á nyos ada tok ból álló) kü lön bö zõ
 típusú ész le lé sek be gyûj té sé re, va la mint ezek alap ján ve -
ze tõi szin ten hi po té zi sek fel ál lí tá sá ra és el len õr zé sé re,

– a kör nye zet tu do mány ban sze re pet ját szó anya gi mi -
nõ sé gek és je len sé gek tu laj don sá ga i nak fel is me ré sé re,
azo no sí tá sá ra, va la mint ezek kör nye zet tu do má nyi mód -
sze rek kel való jel lem zé sé re,

– a kör nye ze ti min ták ban lévõ al ko tók el osz lá sá nak és
szer ke ze té nek elem zé sé re a nm–km mé ret tar to mány ban,
tér ben és idõ ben egy aránt,

– ku ta tá sok ter ve zé sé re, szer ve zé sé re, le bo nyo lí tá sá ra
és ku ta tá si be szá mo lók el ké szí té sé re, be le ért ve az át vett
ada tok fel hasz ná lá sát is,

– adat gyûj tés re, adat rög zí tés re és -fel dol go zás ra a
meg fe le lõ tech ni kák al kal ma zá sá val te re pen és laborató -
riumban,

– a te re pi és la bo ra tó ri u mi ész le lé sek el mé let tel való
össze han go lá sá ra a meg fi gye lés, fel is me rés, szin té zis és
mo del le zés mun ka fo lya mat so ro za ton ke resz tül; to váb bá

az al kal ma zott öko ló gia szak irá nyon szer zett is me re tek
bir to ká ban:

– te re pi és la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta ik ban az öko ló gi ai
szem lé let és a kör nye ze ti ál la pot ér té ke lé si el já rá sa i nak
 érvényesítésére,

– a ter mé szet vé de lem te rü le tén je lent ke zõ kör nye zet -
vé del mi – öko ló gi ai szak kép zett sé get igény lõ fel ada tok
ön ál ló, irá nyí tó szin tû meg ol dá sá ra,

a kör nye zet hid ro ló gia szak irá nyon szer zett is me re tek
bir to ká ban:

– a fel szí ni és fel szín alat ti vi zek ben le ját szó dó fi zi kai,
ké mi ai és bi o ló gi ai fo lya ma tok köz vet len kör nye ze ti sze -
re pé nek ér té ke lé sé re, va la mint ezek hid ro ló gi ai mód sze -
rek kel tör té nõ jel lem zé sé re,

– a fel szí ni és fel szín alat ti vi zek ben le ját szó dó fi zi kai,
ké mi ai és bi o ló gi ai fo lya ma tok ra jel lem zõ, köz vet len kör -
nye ze ti szem pont ból fon tos pa ra mé te rek mé ré sé re és a mé -
ré si ered mé nyek ki ér té ke lé sé re;

a kör nye zet fi zi ka szak irá nyon szer zett is me re tek bir to -
ká ban:

– a kör nye zet tu do mány jel leg ze te sen fi zi kai mé ré si és
adat fel dol go zá si mód sze re ket igény lõ te rü le te i nek mû ve -
lé sé re,

– a mo dern kör nye zet tu do mány ál tal fel hasz nált fi zi kai 
el mé le tek al ko tó fel hasz ná lá sá ra;

a kör nye zet-föld tu do mány szak irá nyon szer zett is me re -
tek bir to ká ban:

– kör nye zet-föld tu do má nyi ku ta tá sok ban való rész vé -
tel re, to váb bá a fen ti ek kel kap cso la tos szak ha tó sá gi fel -
ada tok el lá tá sá ra,

– a kör nye ze ti ha tás vizs gá la tok, a kör nye zet mi nõ sí tés,
a hul la dék el he lye zés, szenny víz- és szenny víz iszap el he -
lye zés kap csán fel me rült föld tu do má nyi prob lé mák ke ze -
lé sé re,

– a föld tör té ne ti múlt ban, de kü lö nö sen az em ber ki ala -
ku lá sá val jel lem zett kö zel múlt ban a kör nye zet tör té net
 áttekintésére és eb bõl a kör nye zet je len- és jö võ be li ter mé -
sze tes és mes ter sé ges vál to zá sa i nak jobb elõ re jel zé sé re,

– az ener gia- és ivó víz kér dés föld tu do má nyi vonat -
kozásainak is me re te ré vén a kör nye zet tu da tos gya kor la ti
meg ol dá sok fel is me ré sé re és kom mu ni ká lá sá ra;

a le ve gõ kör nye zet szak irá nyon szer zett is me re tek bir to -
ká ban:

– a lég kör ben le ját szó dó fi zi kai és ké mi ai fo lya ma tok
kör nye ze ti (lo ká lis, re gi o ná lis és glo bá lis) ha tá sa i nak fel -
is me ré sé re és elem zé sé re,

– a lég kört al ko tó gá zok és ae ro szol ré szecs kék min ta -
vé te lé nek és elem zé sé nek meg ter ve zé sé re és ki vi te le zé sé -
re, il let ve az ered mé nyek tu do má nyos ér té ke lé sé re;

a lim no ló gia szak irá nyon szer zett is me re tek bir to ká ban:
– a szá raz föl di fel szí ni vi ze ket érin tõ prob lé mák szé les

körû meg ér té sé re a vi zek föld ta ni, ké mi ai és bi o ló gi ai sa -
ját sá ga i nak rész le tes is me re te alap ján,

– a szá raz föl di fel szí ni vi zek kel kap cso la tos meg fi gye -
lé si és kí sér le tes ku ta tá sok ter ve zé sé re, vég re haj tá sá ra, a
ka pott ada tok tu do má nyos elem zé sé re;

a mû sze res kör nye ze ti ana li ti ka szak irá nyon szer zett is -
me re tek bir to ká ban:
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– a kör nye ze ti fo lya ma tok mo le ku lá ris meg ér té sé re, a
fo lya ma tok ere de té nek és ha tá sá nak meg ér té sé re,

– meg fe le lõ mo ni to ro zá si rend szer össze ál lí tá sá ra,
– kör nye zet ba rát tech no ló gi ai mó do sí tá sok meg al ko tá -

sá ra, il let ve kör nye zet ba rát tech no ló gi ák ké mi ai alap ja i -
nak ki dol go zá sá ra,

– a ké mi ai szennye zés men te sí té si el já rá sok ki dol go zá -
sá ra,

– az adott kör nye ze ti prob lé ma meg ol dá sát elõ se gí tõ új 
ana li ti kai mód sze rek ön ál ló ki dol go zá sá ra, op ti má lá sá ra,
va li dá lá sá ra és az adott fel té te lek mel let ti 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, ru gal mas ság,
– rend szer szem lé let,
– jó meg fi gye lõ kész ség,
– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó kész ség,
– in tu í ció és mód sze res ség,
– ta nu lá si kész ség és jó me mó ria,
– szé les körû mû velt ség,
– in for má ció fel dol go zá si ké pes ség,
– kör nye ze ti prob lé mák irán ti fo gé kony ság,
– 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 zõ, dön tés ho za ta li ké pes ség, sze mé lyes

fe le lõs ség vál la lás és an nak gya kor lá sa,
– jó szer ve zõ 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.

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

al kal ma zott ma te ma ti ka, kör nye ze ti in for ma ti ka, al kal -
ma zott fi zi ka, bio ké mia, egyes kör nye ze ti övek fi zi ká ja,
hid ro ló gia, al kal ma zott ana li ti kai ké mia, glo bá lis és re gi o -
ná lis vál to zá sok, su gár zá sok, ener ge ti ka és kör nye zet,
élet tan, al kal ma zott öko ló gia.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
25–35 kre dit

kör nye ze ti min ta vé tel, kör nye ze ti mé rés tech ni kák, kör -
nye zet vé de lem (meg elõ zés, fenn tart ha tó ság, re ha bi li tá -
lás), táj- és kör nye zet gaz dál ko dás, ter mé szet vé de lem, kör -
nye ze ti anya gok, szennye zé sek, a kör nye zet tu do mány tár -
sa dal mi be ágya zott sá ga (jogi, köz gaz da sá gi, kom mu ni ká -
ci ós fel té tel rend szer, pá lyá za ti is me re tek), te rep gya kor lat
és/vagy üze mi gya kor lat.

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 30–40 kre dit:

– al kal ma zott öko ló gia szak irány: al kal ma zott öko ló -
gia, öko ló gi ai mi nõ sí tés, tár sa dal mi ki ha tá sok, ter mé szet -
vé de lem; rész te rü le tek: te le pü lés öko ló gia, ter mé szet vé -
del mi öko ló gia és ke ze lés, er dé sze ti öko ló gia, ag ro-öko ló -
gia, bi o di ver zi tás és mé ré se, táj elem zés, kör nye zet öko ló -
gi ai mi nõ sí tés, kör nye zet szennye zés öko ló gi ai ha tá sai,
kör nye zet és tár sa da lom, öko ló gi ai mo del le zés; laborató -
riumi/te re pi gya kor la tok (leg alább 10 kre dit): bi o di ver zi -
tás és mé ré se, táj elem zés, kör nye zet öko ló gi ai mi nõ sí tés,
kör nye zet szennye zés öko ló gi ai ha tá sai, öko ló gi ai mo del -
le zés; egyéb al kal ma zott öko ló gi ai is me re tek;

– kör nye zet hid ro ló gia szak irány: hid ro geo mor fo ló gia,
ta laj mik ro bi o ló gia, élõ vi zek öko ló gi á ja, hid ro ge o ló gia,
hid ro ló gi ai fo lya ma tok mo del le zé se, víz gaz dál ko dás,
szennye zõ anyag-ter je dé si mo del lek; la bo ra tó ri u mi/te re pi
gya kor la tok (leg alább 10 kre dit): hid ro ló gi ai fo lya ma tok
mo del le zé se, szennye zõ anyag-ter je dé si mo del lek, víz ana -
li ti kai gya kor la tok, hid ro bi o ló gi ai mé ré si gya kor la tok;
egyéb kör nye zet hid ro ló gi ai is me re tek;

– kör nye zet fi zi ka szak irány: kör nye ze ti áram lá sok
 dinamikája, su gár zá sok fi zi ká ja, izo tóp tech ni ka, su gár vé -
de lem, ener ge ti ka és kör nye zet, akusz ti ka, zaj- és rez gés -
vé de lem, anyag tu do mány, kör nye zet tu da tos tech no ló gi ák, 
fi zi kai mé ré si mód sze rek; la bo ra tó ri u mi gya kor la tok (leg -
alább 10 kre dit): izo tóp tech ni ka, anyag tu do mány, zaj- és
rez gés vé de lem, su gár zá sok fi zi ká ja, mé ré si mód sze rek,
egyéb kör nye zet fi zi kai is me re tek;

– kör nye zet-föld tu do mány szak irány: ne gyed idõ szak
ku ta tás, glo bá lis és re gi o ná lis klí ma vál to zá sok; al kal ma -
zott hid ro ge o ló gia, al kal ma zott pa leo öko ló gia, kör nye ze ti
ás vány tan; fosszi lis és meg úju ló ener gia hor do zók föld tu -
do má nyi vo nat ko zá sai; a Kár pát-Pan non ré gió föld ta ni
 viszonyai és to po grá fi á ja; kör nye zet vé de lem; ré gé sze ti
ge o ló gia, ar che o met ria; la bo ra tó ri u mi/te re pi gya kor la tok
(leg alább 10 kre dit): tér in for ma ti ka, al kal ma zott hid ro ge o -
ló gia, kör nye zet geo fi zi ka, al kal ma zott pa leo öko ló gia,
kör nye ze ti ás vány tan, le ve gõ kör nye zet; egyéb kör nye zet -
föld tu do má nyi is me re tek;

– le ve gõ kör nye zet szak irány: le ve gõ ké mia, fi zi kai me -
te o ro ló gia, lég kö ri mo del lek, le ve gõ mi nõ ség és egész ség -
ügyi ha tá sok, le ve gõ tisz ta ság-vé del mi tech no ló gi ák; la bo -
ra tó ri u mi gya kor la tok (leg alább 10 kre dit): le ve gõ ké mia,
fi zi kai me te o ro ló gia, le ve gõ tisz ta ság-vé del mi technoló -
giák; egyéb le ve gõ kör nye ze ti is me re tek;

– lim no ló gia szak irány: al kal ma zott lim no ló gia, plank -
ton öko ló gia, víz mi nõ sé gi mo del lek, víz ügyi hid ro ló gia és
hid ro bi o ló gia, öko fi zi o ló gia és kí sér let ter ve zés, vízi élõ -
lény is me ret; la bo ra tó ri u mi gya kor la tok (leg alább 10 kre -
dit): al kal ma zott lim no ló gia, plank ton öko ló gia, öko fi zi o -
ló gia és kí sér let ter ve zés; egyéb lim no ló gi ai is me re tek;

– mû sze res kör nye ze ti ana li ti ka szak irány: ké mi ai ana -
li ti ka, mû sze res ana li ti kai mód sze rek, víz ké mia, a le ve gõ
ké mi á ja, ta laj ké mia, élel mi szer ana li ti ka, kör nye zet tech ni -
ka, kör nye ze ti ka ta lí zis, kör nye zet vé del mi tech no ló gia,
ener gia ter me lés, a köz le ke dés kör nye ze ti ha tá sa; ana li ti kai 
spekt ro szkó pi ai el já rá sok, szer ke zet vizs gá ló mód sze rek,
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mo dern nagy mû sze res el já rá sok, táv ér zé ke lés, ke mo met -
ria, ana li ti kai mi nõ ség biz to sí tás, va li dá lás, szab vá nyo sí -
tás, akk re di tá lás; la bo ra tó ri u mi gya kor la tok (leg alább
10 kre dit): mû sze res ana li ti kai gya kor la tok, szer ke zet vizs -
gá lat, nuk le á ris mé rés tech ni ka, kör nye zet vé del mi tech no -
ló gia, kör nye ze ti in for ma ti ka, egyéb mû sze res ana li ti kai
is me re tek.

Dip lo ma mun ka: 30 kre dit.

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

A kép zés nek – leg alább a 6.6. pont ban meg ha tá ro zott
mér ték ben – in teg ráns ré sze a la bo ra tó ri u mi és te re pi ön -
álló gya kor la ti mun ka. Szak irány, il let ve in téz mé nyi tan -
terv üze mi gya kor la tot is meg kö ve tel het a kre dit ke ret ter -
hé re. A szak irá nyok ál tal elõ írt mi ni má lis gya kor la ti kö ve -
tel mé nye ket a 8.3. pont tar tal maz za.

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 80 kre dit a ko ráb bi 
ta nul má nyai sze rint ter mé szet tu do má nyi, kör nye zet tu do -
má nyi, mû sza ki, kör nye zet gaz da sá gi is me re tek bõl, amely -
bõl a ter mé szet tu do má nyi és kör nye zet tu do má nyi is me ret
leg alább 50 kre dit.

A mes ter kép zés be való fel vé tel fel té te le, hogy a fel so -
rolt is me ret kö rök ben leg alább 60 kre dit tel ren del kez 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.

9. MATEMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: ma te ma 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: MSc)

– szak kép zett ség: ok le ve les ma te ma ti kus
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: Mat he -

ma tics

3. Kép zé si te rü let: ter mé 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: a ma te ma ti ka alap kép zé si 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 alapkép -
zési sza kok: a ter mé szet tu do mány, mû sza ki, in for ma ti ka
kép zé si te rü le tek va la mennyi alap kép zé si szak ja, a gaz da -
ság tu do má nyok kép zé si te rü let köz gaz da sá gi kép zé si ágá -
nak gaz da ság elem zés alap kép zé si szak ja.

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: 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: 15–25 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: 30–60 kre dit.

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

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

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

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

A kép zés cél ja olyan tu do má nyos ku ta tá si szin tet el érõ,
szak mai fel ké szült ség gel ren del ke zõ szak em be rek kép zé -
se, akik meg szer zett ma te ma ti kai szak tu dá su kat ké pe sek
al ko tó mó don a gya kor lat ban is fel hasz nál ni. Nyi tot tak
szak te rü le tük és a ro kon szak te rü le tek új tu do má nyos
ered mé nye i nek kri ti kus be fo ga dá sá ra. Egy aránt al kal ma -
sak el mé le ti és gya kor la ti ma te ma ti kai prob lé mák mo del -
le zé sé re, meg ol dá si el já rá sok ki dol go zá sá ra és ezen el já rá -
sok tény le ges fo lya ma tá nak irá nyí tá sá ra. Meg fe le lõ en fel -
ké szül tek ta nul má nya ik dok to ri kép zés ke re té ben tör té nõ
foly ta tá sá ra.
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a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– az al geb ra, ana lí zis, diszk rét ma te ma ti ka, ge o met ria,

ope rá ció ku ta tás, szám el mé let, va ló szí nû ség szá mí tás és
ma te ma ti kai sta tisz ti ka alap ve tõ ered mé nye it,

– a ma te ma ti ka leg fon to sabb al kal ma zá si te rü le te it,
– a szak ma gya kor lá sá hoz szük sé ges in for ma ti kai is -

me ret anya got.
b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– is me re te ik ön ál ló to vább fej lesz té sé re,
– a ma te ma ti kai is me re tek al ko tó jel le gû in teg rá lá sá ra

és al kal ma zá sá ra a ter mé szet tu do má nyok, gaz da ság tu do -
má nyok, mû sza ki és in for ma ti kai tu do má nyok ál tal fel ve -
tett prob lé mák meg ol dá sá ban,

– a mû sza ki és a gaz da sá gi élet ben mû kö dõ bo nyo lult
rend sze rek át te kin té sé re, ma te ma ti kai elem zé sé re és mo -
del le zé sé re, dön té si fo lya ma tok elõ ké szí té sé re,

– a szá mí tás tech ni ka esz kö ze i nek al kal ma zá sá val a ter -
mé szet ben, a mû sza ki és gaz da sá gi élet ben fel me rü lõ szá -
mí tá si fel ada tok el vég zé sé re,

– ma gyar és ide gen nyel vû (an gol) szak mai kom mu ni -
ká ci ó 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:

– jó prob lé ma meg ol dó ké pes ség,
– kri ti kai gon dol ko dás,
– abszt rak ci ós és mo dell al ko tó ké pes ség,
– rend szer sze rû gon dol ko dás,
– szak mai fe le lõs ség vál la lás,
– ön ál ló dön tés ho za tal,
– szak mai együtt mû kö dés,
– cso port mun ká ban való rész vé tel 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:

El mé le ti ala po zás: 15–25 kre dit
al geb ra alap jai (Uni tér te rek, spekt rál té tel. Po li nom mát -

ri xok ka no ni kus alak ja. Mát ri xok mi ni mál po li nom ja, Ca y -
ley-Ha mil ton-té tel. Jor dan-fé le nor má la lak. Sa ját vek tor.
Kvad ra ti kus ala kok, Syl ves ter té te le. Al geb rai struk tú rák.
A cso port el mé let alap jai: per mu tá ció cso por tok, Lag ran -
ge-té tel, nor mál osz tók és fak tor cso por tok. A vé ges
Abel-cso por tok alap té te le. A gyû rû el mé let alap jai: In teg -
ri tás tar to má nyok. Test konst ruk ci ók, vé ges tes tek), ana lí -
zis alap jai (Mér ték el mé let. Le bes gue-in teg rál. Függ vény -
te rek. Komp lex függ vény tan. Ca u chy-té tel és in teg rál for -
mu la. Ana li ti kus függ vé nyek hat vány so ra. Izo lált szin gu -
lá ris he lyek, re zi du um-té tel. Kö zön sé ges dif fe ren ci ál -
egyen le tek. Eg zisz ten cia és uni ci tá si té te lek. Li ne á ris
egyen le tek és rend sze rek. Hil bert-te rek, or to nor mált rend -
sze rek), ge o met ria alap jai (Ne me uk li de szi ge o met ri ák:
Pro jek tív te rek. Cso port el mé le ti vo nat ko zá sa ik, transz for -
má ció-cso por tok ge o met ri á ja. Vek tor ana lí zis: Differen -
ciálszámítás, vek tor kal ku lus 3-di men zi ó ban. To po ló gi kus 

és met ri kus tér fo gal ma. So ro za tok és kon ver gen cia. Kom -
pakt ság és össze füg gõ ség), va ló szí nû ség szá mí tás és ma te -
ma ti kai sta tisz ti ka alap jai (Ba y es-té tel, szto chasz ti kus füg -
get len ség. Va ló szí nû sé gi vál to zók és az el osz lás függ vény. 
Vár ha tó ér ték, szó rás négy zet, ko va ri an cia mát rix. Nagy
szá mok erõs és gyen ge tör vényei. Bo rel-Can tel li- lem ma.
A fel té te les vár ha tó ér ték ál ta lá nos fo gal ma. Füg get len
tagú so rok. Ka rak te risz ti kus függ vé nyek alap jai. Cent rá lis
ha tár el osz lás-té tel. Sta tisz ti kai so ka ság, vé let len min ta,
em pi ri kus el osz lás, Gli ven ko-Can tel li-té tel, ne ve ze tes sta -
tisz ti kák. Ma xi mum-li ke li ho od-becs lés, mo men tum-mód -
szer. Ne y man-Pe ar son-lem ma. Kon fi den cia in ter val lu -
mok. Pa ra mé te res pró bák és nem pa ra mé te res pró bák).

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
20–40 kre dit

Az aláb bi is me ret kö rök kö zül leg alább négy té ma kör is -
me ret anya gá nak vá lasz tá sa:

Al geb ra és szám el mé let (5–12 kre dit): Cso port el mé let.
Per mu tá ció cso por tok. Cso port au to mor fiz mu sai, sze mi di -
rekt szor zat. Kon ju gált ság, nor ma li zá tor, cent ra li zá tor,
cent rum. Osz tály egyen let, Ca u chy-té tel, Sy low-té te lek.
Vé ges p-cso por tok. Nil po tens, ill. fel old ha tó cso por tok.
A vé ges nil po tens cso por tok jel lem zé se. Sza bad cso por -
tok, de fi ni á ló re lá ci ók. Sza bad Abel-cso por tok. A vé ge sen 
ge ne rált Abel-cso por tok alap té te le. Li ne á ris cso por tok.
Test el mé let. Test bõ ví tés. Vé ges fo kú bõ ví tés, fok szám té -
tel. Fel bon tá si test, nor má lis test bõ ví tés. Vé ges tes tek.
 Tökéletes tes tek és vé ges fo kú bõ ví té se ik. Test al geb rai
 lezártja. Ga lo is-cso port, a Ga lo is-el mé let fõ té te le. Ra di -
kál bõ ví tés. A gyök je lek kel való meg old ha tó ság jellem -
zése. Ruf fi ni-Abel-té tel. Gyök je lek kel meg old ha tat lan
 racionális együtt ha tós al geb rai egyen let lé te zé se. Al geb rai 
fel té tel ge o met ri ai alak zat szer keszt he tõ sé gé re kör zõ vel és 
vo nal zó val. Az al geb rai kom bi na to ri ka ele mei. Kvad ra ti -
kus kong ru en ci ák, Le gend re-szim bó lum. Diszk rét lo ga rit -
mus (in dex). Egy ér tel mû prím fak to ri zá ció kér dé se bi zo -
nyos má sod fo kú szám tes tek ben. Di o fan ti kus prob lé mák.
Lánc tör tek és al kal ma zá sa ik.

Ana lí zis (5–12 kre dit): Funk ci o nál ana lí zis ele mei.
 Stone-Weierstrass-tétel. Ba nach-te rek, kor lá tos li ne á ris
transz for má ci ók. Az Lp-te rek du á li sai, foly to nos függ -
vények te ré nek du á li sa, Hil bert-tér du á li sa, ref le xi vi tás.
Hahn-Ba nach-té tel, Ba nach-Ste in ha us-té tel, nyílt le ké pe -
zé sek té te le és kö vet kez mé nye ik. Par ci á lis dif fe ren ci ál -
egyen le tek. A ma te ma ti kai fi zi ka mo dell egyen le te i re ki tû -
zött kez de ti ér ték- és pe rem ér ték-prob lé mák eg zisz ten cia-,
uni ci tás- és sta bi li tás vizs gá la tai (húr rez gé se, hõ ve ze tés,
Lap la ce-egyen let). A ka rak te risz ti kák mód sze re. Fo u ri er-
mód szer. Ma xi mum-mi ni mum-elv li ne á ris egyen le tek re.
Gre en-függ vény. A Di rich let-prob lé ma meg ol dá sa gömb -
ben. Fo u ri er-so rok. Fej ér-té tel. A tri go no met ri kus rend -
szer tel jes sé ge. Ri e mann-lem ma. Kon ver gen cia-kri té ri u -
mok. Fo u ri er-transz for mált. In ver zi ós for mu la. Or to go ná -
lis po li no mok. La gu er re-függ vé nyek tel jes sé ge. Lap la ce-
transz for má ció.
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Ge o met ria (5–12 kre dit): Dif fe ren ci ál ge o met ria és to -
po ló gia. So ka sá gok, szimp li ci á lis fel bon tá sok. Kom pakt
fe lü le tek osz tá lyo zá sa. Ho mo tó pia. Sima so ka sá gok, ten -
zo rok és dif fe ren ci ál for mák. A d-ope rá tor és Sto kes té te le,
be ve ze tés a de Rham-el mé let be. Ri e mann-met ri ka, gör bü -
let és ge o de ti ku sok fe lü le te ken. Ga uss-Bon net-té tel. Vé -
ges ge o met ri ák. Il lesz ke dé si struk tú rák. Pro jek tív és af fin
sí kok. Ga lo is-ge o met ri ák. Kom bi na to ri kai és cso port el -
mé le ti mód sze rek ge o met ri ai al kal ma zá sai. Vé ges al geb -
rai ge o met ria. Kód el mé le ti al kal ma zá sok.

Va ló szí nû ség szá mí tás és ma te ma ti kai sta tisz ti ka
(5–12 kre dit): Mar tin gá lok. Mar tin gál, szub- és szu per -
mar tin gál. Kon ver gen cia té tel, re gu lá ris mar tin gá lok.
 Doob-felbontás, négy ze te sen in teg rál ha tó mar tin gá lok
kon ver gen cia hal ma za. Meg ál lá si idõk, Wald-azo nos ság.
Mar kov-lán cok. Diszk rét pa ra mé te rû Mar kov-lán cok. Az
ál la po tok osz tá lyo zá sa, pe ri ó dus, át me ne ti és vissza té rõ
ál la po tok. Az át me net-va ló szí nû sé gek ha tár ér té ke. Po zi tív 
és null ál la po tok. Sta ci o ná ri us el osz lás, er go di kus Mar kov- 
lán cok. Pont fo lya ma tok, Po is son-fo lya mat. Wi e ner-fo lya -
mat konst ruk ci ó ja. Kvad ra ti kus va ri á ció. A tra jek tó ri ák
ana li ti kus tu laj don sá gai (foly to nos ság, nem-dif fe ren ci ál -
ha tó ság, Höl der-foly to nos ság). Fak tor ana lí zis. Több szem -
pon tos szó rás ana lí zis, szó rás fel bon tó táb lá za tok. Fõ kom -
po nens- és fak tor ana lí zis, a fõ kom po nen sek, fak to rok
becs lé se, a fak tor szám meg ha tá ro zá sa, fak to rok for ga tá sa.

Diszk rét ma te ma ti ka (5–12 kre dit): Tes tek al kal ma zá -
sai. Pá ro sí tás el mé let, ál ta lá nos fak to rok. Grá fok be ágya -
zá sai. Erõ sen re gu lá ris grá fok, az egész sé gi fel té tel és
 alkalmazásai. Le szám lá ló kom bi na to ri ka: ge ne rá tor függ -
vé nyek, in ver zi ós for mu lák, re kur zi ók. Me cha ni kus
összeg zés. Gráf el mé le ti al kal ma zá sok (fák, fe szí tõ fák,
1-fak to rok szá ma). Vé let len mód sze rek: vár ha tó ér ték és
má so dik mo men tum mód szer, vé let len grá fok, kü szöb -
függ vény. Ext re má lis kom bi na to ri ka: ext re má lis hal maz -
rend sze rek rõl és grá fok ról  szóló klasszi kus té te lek. Ren -
de zés és ki vá lasz tás, ku pac. Di na mi kus prog ra mo zás.
Gráf al go rit mu sok: szé les sé gi és mély sé gi ke re sés, fe szí tõ -
fák, leg rö vi debb utak, pá ro sí tás pá ros gráf ban, ma gyar
mód szer, fo lya mok. Ke re sõ fák, amor ti zá ci ós idõ, Fi bo -
nac ci-ku pac. Huff mann-kód, Lem pel-Ziv-Welch el já rá sa.

Ope rá ció ku ta tás (5–12 kre dit): Li ne á ris op ti ma li zá lás:
klasszi kus ered mé nyek (pl. al ter na tí va té te lek, du a li tás,
Min kows ky-We yl-té tel); Pi vot-al go rit mu sok (szimp lex,
criss-cross); bel sõ pon tos al go rit mu sok (lo ga rit mi kus bar -
ri er-mód szer, Kar mar kar-al go rit mus); el lip szo id-al go rit -
mus. Nem li ne á ris op ti ma li zá lás: kon vex op ti ma li zá lás
klasszi kus ered mé nyei (sze pa rá ci ós té te lek, kon vex Far -
kas-té tel, Ka rush-Kuhn-Tuc ker-té tel, Lag ran ge-függ vény
és nye reg pont-té tel); mód sze rek (New ton-mód szer, re du -
kált gra di ens mód szer, bel sõ pon tos al go rit mus). Diszk rét
op ti ma li zá lás: klasszi kus ered mé nyek (Max fo lyam min
vá gás, Eger vá ry-du a li tás, Hoff man-té tel); po li é de res kom -
bi na to ri ka (tel je sen uni mo du lá ris mát ri xok al kal ma zá sai,
tel je sen du á lis egész ér té kû ség, pá ro sí tás po li é der); Gráf -
algoritmusok (ma gyar-mód szer, Ed monds-Karp-al go rit -

mus, elõ fo lyam-al go rit mus, költ sé ges áram); NP-tel jes
prob lé mák al go rit mi kus meg kö ze lí té sei (di na mi kus prog -
ra mo zás, Lag ran ge-re la xá ció, kor lá to zás és szét vá lasz tás,
mohó al go rit mu sok). Szto chasz ti kus prog ra mo zás: alap -
mo del lek (vár ha tó ér ték kel és va ló szí nû ség gel meg fo gal -
ma zott, sta ti kus és di na mi kus); meg ol dó mód sze rek. Op ti -
ma li zá lás ra ve ze tõ gya kor la ti prob lé mák (mo del lek).

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 30–60 kre dit:
A kö vet ke zõ is me ret kö rök kö zül leg alább há rom té ma -

kör is me ret anya gá nak vá lasz tá sa úgy, hogy a vá lasz tott
 témakörök mind egyi ké bõl leg alább 10-10 kre di tet kell tel -
je sí te ni.

Al geb ra: (al geb rai kód el mé let, cso port el mé let, cso por -
tok rep re zen tá ció el mé let, fél cso port el mé let, gyû rû el mé -
let, há ló el mé let, ho mo lo gi kus al geb ra, kom mu ta tiv al geb -
ra, uni ver zá lis al geb ra).

Szám el mé let: (ad di tív szám el mé let, az al geb rai szám el -
mé let ele mei, di o fan ti kus egyen le tek, kong ru en ci ák és
 alkalmazásaik, konst ruk tív szám el mé let).

Ana lí zis: (di na mi kai mo del lek, komp lex függ vény tan,
ope rá tor el mé let, rep re zen tá ció el mé let, va lós függ vény -
tan).

Ge o met ria: (al geb rai ge o met ria, al geb rai to po ló gia, dif -
fe ren ci ál to po ló gia, diszk rét ge o met ria, ge o met ri ai mo del -
le zés, hi per bo li kus ge o met ria, kon vex hal ma zok, Lie-cso -
por tok).

Szto chasz ti ka: (füg get len nö vek mé nyû fo lya ma tok, ha -
tár el osz lás té te lek, idõ so rok elem zé se, in for má ció el mé le ti
alap fo gal mak, pa ra mé te res és nem-pa ra mé te res pró bák,
sta tisz ti kai prog ram cso ma gok).

Diszk rét ma te ma ti ka: (ext re má lis kom bi na to ri ka, gráf -
el mé let, kó dok és szim met ri kus struk tú rák).

Ope rá ció ku ta tás: egész ér té kû prog ra mo zás, foly to nos
op ti ma li zá lás, já ték el mé let, kom bi na to ri kus op ti ma li zá -
lás, mat ro i del mé let, szto chasz ti kus op ti ma li zá lás, üte me -
zés el mé let;

dip lo ma mun ka: 20 kre dit.

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.

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 65 kre dit
a ko ráb bi ma te ma ti kai ta nul má nyai alap ján al geb ra, ana lí -
zis, ge o met ria, hal maz el mé let, kom bi na to ri ka, ma te ma ti -
kai lo gi ka, ope rá ció ku ta tás, szám el mé let, va ló szí nû ség -
szá mí tás tár gyak is me ret kö re i bõl.
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10. METEOROLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: me te o ro ló gus

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

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

– szak kép zett ség: ok le ve les me te o ro ló gus
– vá laszt ha tó szak irá nyok: idõ já rás elõ re jel zõ, ég haj -

lat ku ta tó
– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MSc in

Me te o ro logy
– szak irá nyok an gol nyel vû meg ne ve zé se: We at her

 Forecasting, Cli ma te Re se arch

3. Kép zé si te rü let: ter mé 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 tõk figye -
lembe: a föld tu do má nyi alap kép zé si szak me te o ro ló gus
szak irá nya; a fi zi ka alap kép zé si szak kör nye zet fi zi ka
szak irá nya; a kör nye zet tan alap kép zé si szak me te o ro ló gus 
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 el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: a föld tu do má nyi alap kép zé si szak geo fi zi kus,
ge o ló gus, csil la gász szak irá nyai; a kör nye zet tu do mány
alap kép zé si szak nem me te o ro ló gus szak irá nyai; a fi zi ka
alap kép zé si szak nem me te o ro ló gus szak irá nyok; a mû sza -
ki föld tu do má nyi alap kép zé si szak; föld rajz alap kép zé si
szak.

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

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

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: 10–18 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: 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 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 me te o ro ló gu sok kép zé se, akik
meg fe le lõ me te o ro ló gi ai szem lé let tel, va la mint ma gas
szin tû el mé le ti és gya kor la ti szak tu dás sal ren del kez nek.
Is me rik és kész ség szint jén ké pe sek al kal maz ni a gya kor -
la ti, mé rés- és meg fi gye lés-ori en tált vizs gá la ti mód sze re -
ket, va la mint az idõ já rás és az ég haj lat mo del le zé sé hez,
elõ re jel zé sé hez szük sé ges el já rá so kat. Tu do má nyo san
meg ala po zott me te o ro ló gi ai, kör nye zet vé del mi szem lé let -
tel ren del kez nek. 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 szak ma gya kor lá sá hoz szük sé ges el mé le ti és gya -

kor la ti is me ret anya got,
– a me te o ro ló gi ai is me re tek rend sze rét,
– a lég kö ri fo lya ma tok, az idõ já rás-elõ re jel zés, az ég -

haj lat vál to zás, az al kal ma zott kli ma to ló gia, a kör nye zet -
vé de lem alap ve tõ is me re te it,

– a ku ta tás hoz és az ope ra tív mun ká hoz kap cso ló dó szé -
les kör ben al kal maz ha tó prob lé ma meg ol dó mód sze re ket.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a me te o ro ló gia és a kli ma to ló gia min den te rü le tén tu -

do má nyos ku ta tá si fel ada tok ter ve zé sé re, megszervezé -
sére és vég re haj tá sá ra,

– a föld fel szí ni me te o ro ló gi ai meg fi gye lé si rend szer
ke ze lé sé re, fej lesz té sé re,

– az ûr bá zi sú me te o ro ló gi ai meg fi gye lõ rend szer ada -
tainak fel dol go zá sá ra és elem zé sé re,

– le ve gõ kör nye ze ti meg fi gye lé sek vég re haj tá sá ra, adat -
fel dol go zá sá ra és elem zé sé re, ta nul má nyok ké szí té sé re,

– táv ér zé ke lé si komp lex fel ada tok vég re haj tá sá ra,
– ég haj la ti ku ta tá sok, idõ sor és me zõ sor ana lí zis fel -

ada tok vég zé sé re,
– glo bá lis és re gi o ná lis ég haj lat vál to zás sal kap cso la tos 

elem zé sek ké szí té sé re,
– az idõ já rás elõ re jel zé sé re ope ra tív mun ka kör ben,
– nu me ri kus mo del le zés re,
– ská la füg gõ ég haj lat- és lég kör di na mi kai vizs gá la tok ra,
– re pü lés me te o ro ló gi ai elõ re jel zõ és elem zõ fel ada tok ra,
– ve szé lyes idõ já rá si je len sé gek elõ re jel zé sé re, ri asz -

tás ra,
– lég kö ri transz port fo lya ma tok vizs gá la tá ra, mo del le -

zé sé re,
– a ta laj-nö vény zet-lég kör kö zöt ti köl csön ha tá sok ku -

ta tá sá ra, elem zé sé re,
– lég kör fi zi kai és le ve gõ ké mi ai ku ta tá sok és szak fel -

ada tok el lá tá sá ra,
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– ma gas szin tû al kal ma zott szá mí tás tech ni kai mû ve le -
tek 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:

– kre a ti vi tás, ru gal mas ság,
– mé ré si és mo del le zé si kész ség,
– jó meg fi gye lõ kész ség,
– 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,
– kör nye ze ti prob lé mák irán ti fo gé kony ság,
– 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 zõ, dön tés ho za ta li ké pes ség, sze mé lyes

fe le lõs ség vál la lás és an nak gya kor lá sa,
– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, a cso port mun ká -

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

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

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

ma te ma ti ka, fi zi ka, in for ma ti ka: 10–18 kre dit.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
40–50 kre dit

di na mi kus me te o ro ló gia, lég kö ri ener ge ti ka, szi nop ti -
kus me te o ro ló gia, nu me ri kus elõ re jel zés, me zo szi nop ti ka,
ég haj lat tan, lég kör fi zi ka, fel szín-lég kör köl csön ha tá sok,
fi zi kai oce a nog rá fia me te o ro ló gi ai mû sze rek és meg fi gye -
lé sek, táv ér zé ke lés, mû hold me te o ro ló gia, sta tisz ti kai
mód sze rek.

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 30–40 kre dit:
– idõ já rás elõ re jel zõ szak irá nyon: elõ re jel zé si in for ma -

ti ka, elõ re jel zé si gya kor lat, szi nop ti kus me te o ro ló gia, nu -
me ri kus elõ re jel zés, me zõ elem zés, nu me ri kus pa ra met ri -
zá ci ók, re pü lés me te o ro ló gia;

– ég haj lat ku ta tó szak irá nyon: glo bá lis és re gi o ná lis ég -
haj lat vál to zás, ég haj la ti ada tok fel dol go zá sa, ég haj lat mo -
del le zés, hid ro ló gia, óce án és krio szfé ra, meg úju ló ener -
gia for rá sok, le ve gõ kör nye zet-vé de lem, ag ro kli ma to ló gia,
ké mi ai fo lya ma tok a lég kör ben, bio geo ké mi ai kör fo lya -
ma tok, vá ros kli ma to ló gia.

Dip lo ma mun ka: 20 kre dit.

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

A szak mai gya kor la to kat az in téz mé nyi tan terv ha tá roz -
za meg.

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez ál la mi lag el is mert
leg alább kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga 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 50 kre dit
a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök ben:

– föld tu do má nyi alap is me re tek (10 kre dit): ál ta lá nos
csil la gá sza ti, föld raj zi, geo fi zi kai, ge o ló gi ai, tér ké pé sze ti
tár gyak;

– ma te ma ti kai is me re tek (12 kre dit): ele mi ana lí zis,
ma te ma ti ka, par ci á lis dif fe ren ci ál egyen le tek, va ló szí nû -
ség szá mí tás és ma te ma ti kai sta tisz ti ka;

– fi zi kai is me re tek (12 kre dit): me cha ni ka, hõ tan,
elekt ro mos ság, op ti ka, ál ta lá nos fi zi ka, el mé le ti fi zi ka;

– in for ma ti kai is me re tek (6 kre dit): nu me ri kus mód sze -
rek, prog ra mo zás, adat fel dol go zás;

– me te o ro ló gi ai törzs anyag (10 kre dit): ál ta lá nos me -
teorológia, kli ma to ló gia, al kal ma zott kli ma to ló gia, di na -
mi kus me te o ro ló gia, szi nop ti kus me te o ro ló gia, lég kör fi zi -
ka, le ve gõ ké mia.

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

11. VEGYÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mes ter kép zé si szak meg ne ve zé se: ve gyész

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 ve gyész

– a szak kép zett ség an gol nyel vû meg je lö lé se: MSc in
Che mist ry

– vá laszt ha tó szak irá nyok: ana li ti kai ké mia; anyag ku -
ta tás; gyógy szer ku ta tás; szer ke zet ku ta tás; ké mi ai in for ma -
ti ka; kör nye zet ké mia; szin te ti kus ké mia

– szak irá nyok an gol nyel vû meg ne ve zé se: analy ti cal
che mist ry; ma te ri als sci en ce; phar ma ce u ti cal che mist ry;
struc tu ral che mist ry; che mi cal in for ma tics; en vi ron men tal
che mist ry; synt he tic che mist ry
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3. Kép zé si te rü let: ter mé 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 tõk figye -
lembe: szak irány tól füg get le nül a ké mia alap kép zé si szak,
ve gyész mér nök alap kép zé si szak, va la mint az 1993. évi
LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai szin tû ve gyész mér nö ki,
ve gyész-fi zi kus la bo ra tó ri u mi ope rá tor, ké mia ta ná ri alap -
kép zé si sza kok.

4.2. A be me net hez a 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di -
tek tel je sí té sé vel el sõ sor ban szá mí tás ba ve he tõ alap kép zé -
si sza kok: a bi o ló gia, a fi zi ka, a föld rajz, a föld tu do má nyi,
a kör nye zet tan, a ma te ma ti ka, a ter mé szet is me ret, va la -
mint a bio mér nök, az anyag mér nök, a kör nye zet mér nök és
az or vo si la bo ra tó ri u mi és kép al ko tó di ag nosz ti kai ana li ti -
kus alap kép zé si szak.

4.3. A 11. pont ban meg ha tá ro zott kre di tek tel je sí té sé -
vel ve he tõk figye lembe: azok az alap- vagy mes ter fo ko za -
tot adó sza kok, il let ve a fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi
LXXX. tör vény sze rin ti fõ is ko lai vagy egye te mi szin tû
alap kép zé si sza kok, ame lye ket a kre dit meg ál la pí tá sá nak
alap já ul szol gá ló is me re tek össze ve té se alap ján a felsõ -
oktatási 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: 10–18 kre dit.

6.2. A szak mai törzs anyag hoz ren del he tõ kre di tek szá -
ma: 35–45 kre dit.

6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: leg alább 30 kre dit.

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

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

6.6. A gya kor la ti is me re tek ará nya: az in téz mé nyi tan -
terv sze rint leg alább 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 a szak te rü let, a gaz da ság és a mun ka erõ -
pi ac igé nye i nek meg fele lõen olyan ve gyé szek kép zé se,
akik szak te rü le tü kön ma gas szin tû el mé le ti és gya kor la ti
ké mi ai is me re tek kel, a ro kon szak te rü le te ken (pl. ma te ma -
ti ka, fi zi ka, in for ma ti ka, szak mai ide gen nyelv) meg fe le lõ
szin tû alap tu dás sal ren del kez nek; al kal ma sak – el sõ sor ban 
a ku ta tás és a mû sza ki fej lesz tés te rü le tén – a vá lasz tott
 tudományterületükön ke zel he tõ fel ada tok és prob lé mák

ön ál ló ta nul má nyo zá sá ra és meg ol dá sá ra, va la mint anya -
gok elõ ál lí tá sá ra és ké mi ai át ala kí tá sá ra, azok mi nõ sé gi és
mennyi sé gi vizs gá la tá ra, szer ke ze tük meg ha tá ro zá sá ra;
ön ál ló és irá nyí tó mun ka kö rö ket lát hat nak el pél dá ul a
vegy ipa ri ter me lés ben és más gaz da sá gi ága za tok ban,
igaz ga tá si te rü le te ken, a kör nye zet gaz dál ko dás ban és kör -
nye zet vé de lem ben, mi nõ ség biz to sí tá si és mi nõ ség el len õr -
zé si te rü le te ken.

a) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek is me rik:
– a szak má hoz kö tött leg fon to sabb el mé le ti és gya kor -

la ti is me re te ket és la bo ra tó ri u mi szin tû al kal ma zá su kat;
– a ké mi ai is me re tek rend sze re zett meg ér té sé hez és

 elsajátításához szük sé ges mód sze re ket;
– a ve gyész mun ka he lye ken szük sé ges ve ze tõi is me re -

te ket;
– al kal ma zói szin ten a szá mí tó gé pes kom mu ni ká ció és

elem zés mód sze re it;
– a kör nye zet vé de lem, a mi nõ ség ügy, a fo gyasz tó vé de -

lem, a ter mék fe le lõs ség, a mun ka he lyi egész ég és biz ton -
ság, a mû sza ki és gaz da sá gi jogi sza bá lyo zás alap ve tõ
 ismereteit, il let ve sza bá lya it;

– a ku ta tás hoz vagy tu do má nyos mun ká hoz szük sé ges
prob lé ma meg ol dó tech ni kák al kal ma zá sát.

b) A mes ter kép zé si sza kon vég zet tek al kal ma sak:
– a tör vényszerûségek, össze füg gé sek meg ér té sé re, a

meg szer zett tu dás al kal ma zá sá ra és gya kor la ti hasz no sí tá -
sá ra;

– a tu do mány ág ban meg szer zett in for má ci ók, fel me rü -
lõ új prob lé mák, új je len sé gek fel dol go zá sá ra;

– szak mai bí rá lat vagy vé le mény meg fo gal ma zá sá ra,
dön tés ho zás ra;

– fel ada tok ön ál ló meg ter ve zé sé re és vég re haj tá sá ra;
– ön mû ve lés re, ön fej lesz tés re;
– a mû sza ki – gaz da sá gi – hu mán erõ for rá sok ke ze lé sé -

nek komp lex szem lé le té re;
– ké mi ai tech no ló gi ai rend sze rek biz ton sá gos, kör nye -

zet tu da tos mû köd te té sé re, fej lesz té sé re, a szak te rü let tel
kap cso la tos szol gál ta tá sok, ke res ke del mi fel ada tok el lá tá -
sá ra, ezek ki dol go zá sá ra;

– la bo ra tó ri u mi, fél üze mi és kí sér le ti üze mi ké mi ai fel -
ada tok el vég zé sé re, új kí sér le ti me to di kák el sa já tí tá sá ra és
fej lesz té sé re, kü lö nö sen a vá lasz tott spe ci a li zá ci ó nak
meg fe le lõ te rü le ten;

– ön ál ló fel ada tok el lá tá sá ra a ké mi ai tech no ló gi ai
rend sze rek fej lesz té sé ben, új el já rá sok, ter mé kek ki fej -
lesz té sé ben;

– tu do má nyos ku ta tó mun ká ra;
– leg alább egy ide gen nyel ven szak mai do ku men tá ció,

szak iro da lom meg ér té sé re, kom mu ni ká ci ó ra; to váb bá
– az ana li ti kai ké mia szak irá nyon szer zett is me re tek

bir to ká ban: a kor sze rû ana li ti kai, spekt ro szkó pi ai és
 tömegspektrometriai mód sze rek al kal ma zá sá ra, a ra dio -
ana li ti ka, élel mi szer ana li ti ka, a ke mo met ria al ko tó fel -
hasz ná lá sá ra, a mi nõ ség biz to sí tás, a gaz da ság és a kör nye -
zet vé de lem leg kü lön bö zõbb te rü le te in;
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– az anyag ku ta tás szak irá nyon szer zett is me re tek bir to -
ká ban: az anyag tu do mány ku ta tó-fej lesz tõ mun ká já ban
való rész vé tel re, új anya gi rend sze rek elõ ál lí tá sá ra, meg -
ter ve zé sé re és vizs gá la tá ra; a mo dern anya gi tech ni kai új -
don sá gok fo lya ma tos meg is me ré sé re és ér té ke lé sé re;

– a gyógy szer ku ta tás szak irá nyon szer zett is me re tek
bir to ká ban: a gyógy szer ku ta tá si és gyógy szer fej lesz té si
te vé keny ség el vég zé sé re, a gyógy szer ku ta tás ban részt ve -
võ or vo sok kal, gyógy sze ré szek kel és gaz da sá gi szak em -
be rek kel való együtt mû kö dés re;

– a szer ke zet ku ta tás szak irá nyon szer zett is me re tek bir to -
ká ban: a kor sze rû ké mi ai szer ke zet ku ta tás el mé le ti és gya -
kor la ti is me re te i nek al kal ma zá sá ra, a gya kor lat ban fel me rü lõ 
mo le ku la szer ke ze ti kér dé sek meg ol dá sá hoz szük sé ges adek -
vát mód sze rek ki vá lasz tá sá ra és al ko tó fel hasz ná lá sá ra;

– a ké mi ai in for ma ti ka szak irá nyon szer zett is me re tek
bir to ká ban: az in for ma ti ka alap ve tõ el mé le ti és gya kor la ti
is me re te i nek fel hasz ná lá sá ra és a ké mi á ban, a vegy ipar ban 
és a gyógy szer ipar ban fel me rü lõ, in for ma ti ká val ke zel he -
tõ kér dé sek meg ol dá sá hoz szük sé ges mód sze rek ki vá lasz -
tá sá ra és al kal ma zá sá ra;

– a kör nye zet ké mia szak irá nyon szer zett is me re tek bir -
to ká ban: a kör nye zet ben le ját szó dó fo lya ma tok ké mi ai
oka i nak fel is me ré sé re, a kör nye zet szennye zõ anya gok
ana li ti ká já nak, ár tal mat la ní tá sá nak el mé le ti és gya kor la ti
is me re té ben a gya kor lat ban fel me rü lõ kör nye ze ti ké mi ai
kér dé sek meg ol dá sá hoz a meg fe le lõ mód sze rek ki vá lasz -
tá sá ra és al kal ma zá sá ra;

– a szin te ti kus ké mia szak irá nyon szer zett is me re tek
bir to ká ban: adott szer ves vegy ipa ri vagy gyógy szer ipa ri
mun ka he lyen a ha té kony, in no va tív mun ká hoz szük sé ges
spe ci á lis is me re tek rö vid idõ alatt tör té nõ meg szer zé sé re
és 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:

– kre a ti vi tás, ru gal mas ság,
– jó kom mu ni ká ci ós kész ség,
– prob lé ma fel is me rõ és -meg ol dó kész ség,
– in tu í ció és mód sze res ség,
– ta nu lá si kész ség és jó me mó ria,
– szé les körû mû velt ség,
– kör nye ze ti prob lé mák irán ti fo gé kony ság,
– 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 zõ, dön tés ho za ta li ké pes ség, sze mé lyes

fe le lõs ség vál la lás,
– al kal mas ság az együtt mû kö dés re, a cso port mun ká -

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

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

8.1. Az alap kép zés ben meg szer zett is me re te ket to vább
bõ ví tõ, mes ter fo ko zat hoz szük sé ges ala po zó is me ret kö rök 
10–18 kre dit:

ter mé szet tu do má nyos alap is me re tek: ma te ma ti ka, fi zi -
ka, bi o ló gia, föld tu do mány, in for ma ti kai ké mia.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
35–45 kre dit

Szer vet len ké mia: Ko or di ná ci ós ké mia. A komp lex
 vegyületek jel lem zé se, vizs gá la tuk mód sze rei. Bi o ló gi ai
és gya kor la ti szem pont ból je len tõs li gan du mok. A komp -
lex ve gyü le tek sze re pe bi o ló gi ai fo lya ma tok ban, gyó gyá -
sza ti, kör nye zet vé del mi, ana li ti kai stb. je len tõ sé gük. Az
elem or ga ni kus ve gyü le tek jel lem zé se, gya kor la ti vo nat ko -
zá sok kal.

Szer ves ké mia: Ret ro szin té zis, szin to nok, szin té zis ter ve -
zés. Mo dern szer ves ké mi ai szin té zis mód sze rek, fém or ga ni -
kus ve gyü le tek al kal ma zá sa szer ves szin té zi sek ben. Vé dõ -
cso por tok és al kal ma zá sa ik. Ter mé sze tes for rás ból szár ma zó
és fél szin te ti kus és szin te ti kus bi o ló gi a i lag ak tív mo le ku lák
jel lem zé se és szin té zi se ik. Szer ves ké mi ai  reakciók me cha -
niz mu sá nak ér tel me zé se, ha tár mo le ku la pá lyák el mé le te és
al kal ma zá sa, szte reo elekt ro ni kus ha tá sok. Né hány alap ve tõ
nem-io nos me cha niz mus. Bi o re gu lá ció

Komp lex szer ves ké mi ai fel adat meg ol dá sa mo dern
szer ves ké mi ai szin té zis mód sze rek al kal ma zá sá val, kro -
ma to grá fi ás el vá lasz tás, tisz ta ság el len õr zés, szer ke zet azo -
no sí tás.

Fi zi kai ké mia: Anyag szer ke zet és el mé le ti ké mia, fe no -
me no lo gi kus és sta tisz ti kus ter mo di na mi ka, re ak ció ki ne ti -
ka, elekt ro ké mia, kol lo id ké mia, kol lo id tech no ló gia, kör -
nye ze ti kol lo id ké mia, ra dio ké mia és izo tóp tech ni ka tárgy -
kö rök bõl a BSc is me re tek re épí tõ, mé lyebb el mé le ti ösze -
füg gé se ket is elem zõ kur zu sok. Ha la dó fi zi kai ké mi ai gya -
kor lat, szá mí tó gé pes ké mia.

Ana li ti kai ké mia: Ana li ti kai vizs gá la tok ter ve zé se, ana -
li ti kai stra té gi ák ter mé sze tes, ipa ri és kör nye ze ti min ták
mi nõ sé gi, mennyi sé gi és spe ci á ci ós ana li ti kai vizs gá la tá -
hoz. Az ana li ti kai mód sze rek tel je sí tõ ké pes sé gé nek össze -
ha son lí tá sa. Új ana li ti kai mód sze rek ér vé nye sí té se (va li -
dá lá sa). Min ta vé te li, min ta elõ ké szí té si el já rá sok mû sze res 
ana lí zi sek hez. Ka lib rá lás, stan dar di zá lás. Mû sze res tech -
ni kák, el vá lasz tá si mód sze rek el vé nek és gya kor la tá nak
mé lyebb el sa já tí tá sa. Kom bi nált ana li ti kai el já rá sok spe -
ciációs ana li ti kai cé lok ra. On-li ne és fo lya ma tos ana li ti kai
mód sze rek. Az elem zé si ada tok ér té ke lé si mód sze rei.

Mû sza ki ké mia: Vá lo ga tott fe je ze tek a ké mi ai tech no ló -
gi á ból. A ve gyész mér nö ki tu do mány alap jai.

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: leg alább 30 kre dit

a) szak irány vá lasz tá sa nél kül:
A b) pont ban fel so rolt szak irá nyok is me ret kö re i bõl

egyen ként leg alább 4 kre dit ér té kû is me ret tel je sí té se.
b) szak irány vá lasz tá sa ese tén:
– Ana li ti kai ké mia szak irány: A leg el ter jed tebb ana li ti -

kai ké mi ai mód sze rek el mé le ti alap jai; a mé rõ mû sze rek
fel épí té se, mû kö dé si elve, al kal ma zá sai; a va li dá lás és
 minõségbiztosítás sza bá lyai; a mé ré sek ki ér ték élé sé nek
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mód sze rei; az ana li ti kai ké mia je len tõ sé ge a kör nye zet vé -
de lem ben, a gyógy szer- és az élel mi szer ipar ban; az ana li ti -
kai ké mi ai ered mé nyek fel hasz ná lá sa, az ered mé nyek
 alkalmazása a gaz da sá gi és a non pro fit szfé rá ban.

– Anyag ku ta tás szak irány: Szer ves, szer vet len és fém -
or ga ni kus ki in du lá si anya gok; amorf rend sze rek elõ ál lí tá si 
mód sze rei, szol-gél tech ni ka; po li mer gé lek; nem kon ven -
ci o ná lis anya gok; na no disz perz rend sze rek; fe lü le ti ré te -
gek elõ ál lí tá si le he tõ sé gei; ren de zett mo le ku lá ris na no ré -
te gek; spekt ro szkó pi ai vizs gá la tok az anyag tu do mány ban
(IR, NMR, MS, nuk le á ris mód sze rek); szó rá si vizs gá la tok
(fény, rönt gen, ne ut ron); kép al ko tó tech ni kák (TEM,
SEM, AFM); fe lü let vizs gá la ti mód sze rek (op ti kai, elekt -
ro ké mi ai stb); diff rak ci ós mé ré sek.

– Gyógy szer ku ta tás szak irány: Bio ké mia. Bio or ga ni -
kus ké mia. Bio szer vet len ké mia. Élet tan. Sejt bi o ló gia.
 Biológiailag ak tív pep ti dek. Gyógy sze rek szer ke ze te és
ha tá sa I–II. Gyógy szer ipa ri ku ta tás és fej lesz tés. Szte reo -
sze lek tív szin té zi sek. To tál szin té zi sek. A szte reo ké mia és
a ki rop ti kai spekt ro szkó pia alap jai. Szer ves ké mi ai spekt -
ro szkó pia és el vá lasz tás tech ni ka. Szer ves ké mi ai spe ci á lis
pre pa ra tív és bio mo le ku lá ris mód sze rek.

– Szer ke zet ku ta tás szak irány: NMR spekt ro szkó pia.
Rönt gen diff rak ció. Op ti kai spekt ro szkó pia. UV-, lát ha tó-,
IR- és Ra man-spekt ro szkó pia. A tö meg spekt ro met ria
alap jai. El mé le ti mo le ku lá ris ké mia. Fo to elekt ron-spekt -
ro szkó pia. Gáz-elekt ron diff rak ci ós szer ke zet meg ha tá ro -
zás. Szte reo ké mia és a ki rop ti kai spekt ro szkó pia alap jai:
Nuk le á ris szer ke zet vizs gá ló mód sze rek. Fo lya dé kok szer -
ke zet vizs gá la ta. Kö te le zõ en vá lasz tan dó két gya kor lat
a kö vet ke zõ há rom ból: 1. NMR-spekt ro szkó pia, tö meg -
spekt ro met ria, el vá lasz tás tech ni ka; 2. Rönt gen diff rak ció, 
elekt ron diff rak ció, mo le ku la gra fi ka, nuk le á ris mód sze rek; 
3. Op ti kai spekt ro szkó pia, fo to elekt ron-spekt ro szkó pia,
CD-spekt ro szkó pia.

– Ké mi ai in for ma ti ka szak irány: A szá mí tó gé pes ké -
mia alap jai: nu me ri kus ana lí zis ve gyé szek nek; sta tisz ti kus 
me cha ni ka; al kal ma zott sta tisz ti ka; szá mí tó gé pes mo del -
le zés, gyógy szer ter ve zés, kvan tum ké mia és mo le ku la di -
na mi ka; kí sér let ter ve zés; mo le ku lá ris in for ma ti ka; ma te -
ma ti kai mód sze rek a re ak ció ki ne ti ká ban.

Ope rá ci ós rend sze rek és prog ra mo zá si is me re tek: Unix; 
Scrip ting; Mat he ma ti ca; Ori gin ha la dók nak; Ob jek tum -
ori en tált prog ra mo zás; Fort ran és C- prog ra mo zás.

Hard ver és há ló zat: elekt ro ni kai alap is me re tek; di gi tá lis 
mód sze rek a mé rés tech ni ká ban, jel to váb bí tás és jel fel dol -
go zás; PC-ala pú rend sze rek; Web-tech no ló gi ák a ké mi á -
ban.

– Kör nye zet ké mia szak irány: A kör nye zet ben le ját szó -
dó ké mi ai fo lya ma tok jel lem zõi, a ké mia és a kör nye zet
kap cso la ta, a kör nye zet szennye zõ anya gok ana li ti kai meg -
ha tá ro zá sa; a kör nye zet szennye zés csök ken té se, a ké mi ai
biz ton ság, a kör nye ze ti koc ká zat becs lés és ha tás vizs gá lat
mód sze rei.

Kö te le zõ el mé le ti és gya kor la ti kur zu sok: Kör nye zet vé -
del mi ana li ti ka. El vá lasz tás tech ni ka. To xi ko ló gia. Ta laj és 

kör nye zet. Kör nye ze ti kol lo i di ka. Kör nye zet vé del mi tech -
no ló gia. Zöld ké mia. Hul la dék ke ze lés. Kör nye ze ti koc ká -
zat becs lés és ha tás vizs gá lat.

Kö te le zõ en vá laszt ha tó kur zu sok: Geo ké mia. A le ve gõ
és a víz kör nye zet ké mi ai mi nõ sí té se. A kör nye zet ká ro so -
dá sa és vé del me. Kör nye ze ti prob lé mák komp lex keze -
lése. Ha tár fe lü le ti ké mia. Nuk le á ris kör nye zet vé de lem.

– Szin te ti kus ké mia szak irány: Kor sze rû szin te ti kus
ké mi ai is me re tek (el mé le ti ala pok és gya kor la ti meg va ló -
sí tá si le he tõ sé ge ik), nagy ha té kony sá gú szin té zis tech ni -
kák és tech no ló gi ák. Elõ ál lí tás és gyár tás so rán al kal ma -
zan dó spe ci á lis el já rá sok. Bi o ló gi a i lag ak tív mo le ku lák
ha tá sá nak bi o ló gi ai alap jai, a ter ve zé sük nél al kal ma zott
mód sze rek. A ku ta tás-fej lesz tés és gyár tás so rán je lent ke -
zõ el vá lasz tá si, szer ke zet azo no sí tá si és szerkezetfelderí -
tési te vé keny ség alap tech ni kái.

Dip lo ma mun ka: 30 kre dit.

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

A mes ter fo ko zat meg szer zé sé hez elõ fel té tel egy leg -
alább 4 he tes szak mai gya kor lat. In téz mé nyi dön tés alap -
ján a ko ráb bi ta nul má nyok so rán el vég zett gya kor lat is el -
is mer 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
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 nem zet kö zi leg hasz nált tu do má nyos szak iro -
dal ma van.

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

A hall ga tó nak a kre dit meg ál la pí tá sa alap já ul szol gá ló
is me re tek – fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott –
össze ve té se alap ján el is mer he tõ le gyen leg alább 70 kre dit
a ko ráb bi ta nul má nyai sze rint az aláb bi is me ret kö rök ben:

ter mé szet tu do má nyos is me re tek (15 kre dit): ma te ma ti -
ka, fi zi ka, in for ma ti ka; bi o ló gia, föld tu do mány, kör nye -
zet tan;

gaz da sá gi és hu mán is me re tek (5 kre dit): EU is me re tek,
ál ta lá nos gaz da sá gi és me nedzs ment is me re tek, mi nõ ség -
biz to sí tás;

szak mai is me re tek (50 kre dit): ál ta lá nos ké mi ai, szer -
vet len ké mi ai, szer ves ké mi ai, ana li ti kai ké mi ai, fi zi kai ké -
mi ai, mû sza ki ké mi ai.

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.
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 III. rész HATÁROZATOK

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
58/2007. (VIII. 30.) ME

határozata

fõiskolai tanárok kinevezésérõl

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
101.  § (3) be kez dés b) pont já ban fog lalt jog kö röm ben, az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz tésére

dr. Al bert Il di kó Fru zsi nát,

dr. An to nio Do na to Sci a co vel lit,

dr. Art ner An na má ri át,

dr. Ágos ton Györ gyöt,

dr. Baj ner Má ri át,

dr. Ba ko nyi Ti bort,

dr. Bla ho ta Ist vánt,

dr. Boda Ist vánt,

dr. Bog nár Gé zát,

dr. Bol vá ri-Ta kács Gá bort,

dr. Bor dás Sán dort,

dr. Bölcs kei At ti lát,

dr. Buza An talt,

dr. Bu zá né dr. Kis Pi ros ka Gi zel lát,

dr. Csa ná dy Gá bort,

dr. Csej te i né dr. Bé res Csil lát,

dr. Cse ri Ju li an nát,

Cser nyik né dr. Póth Ág nest,

dr. Csu to rás Csa bát,

dr. Dá vid Ló rán tot,

dr. Du lai Sán dort,

dr. Ein horn Ág nest,

Er dész né dr. Mol nár Ma ri et tát,

dr. Er dõs Jú li át,

dr. Er lich né dr. Bog dán Ka ta lint,

dr. Fá bi án Ger gelyt,

dr. Fá bi án Gyu lát,

dr. Fi lep Gyu lát,

dr. Fo dor Lász lót,

dr. For net Bé lát,

dr. Fran cso vics An nát,

dr. Fre y er Ta mást,

dr. Ga lam bos Jó zse fet,

dr. Gyõ ri An nát,

Gyu laf fy Bé lá né dr. Be ré nyi Má ri át,

dr. Ha nák Zsu zsan nát,

Hor váth Je nõ né dr.-t,

dr. Hul lám Ist vánt,

Imre Ru ben né dr.-t,

dr. Jan kó Lász lót,

dr. Je ges Zol tánt,

dr. Ju hász Já nost,

dr. Ka bai Imre Zol tánt,

dr. Ká dár Pé tert,

dr. Ke mény Gá bort,

dr. Kis fa lu dy Már tát,

dr. Kiss Kor né li át,

dr. Kó czy Lász ló Ár ont,

dr. Kol tay Ti bort,

dr. Ko má ro mi Lász lót,

dr. Ko men czi Ber ta lant,

dr. Ko pá csi Sán dort,

dr. Ku ko rel li Ka ta lint,

dr. Kun Ist vánt,

dr. Laj kó Ká rolyt,

dr. Le hocz ky Ju di tot,

dr. Lip csei Im rét,

dr. Ló czi Már tát,

dr. Mar tos Já nost,

dr. Mo hay Mik lóst,

dr. Nagy La jos Im rét,

dr. Nyers Jó zse fet,

dr. Or mos Lász lót,

dr. Pén tek Kál mánt,

dr. Pet ró czi Er zsé be tet,

dr. Pi ros Már tát,

dr. Pit rik Jó zse fet,

dr. Re i ber Ist vánt,

dr. Rét fal vi Györ gyit,

dr. Rét hy End ré nét,

dr. Ros tás Ri tát,

dr. Sár Lász lót,

dr. Schus ter Györ gyöt,

dr. Si mán di Irént,

Sza ba di Vil most,

dr. Szász Gá bort,

dr. Szék fû And rást,

dr. Szé man Zsu zsan nát,

dr. Szi lá gyi Ist vánt,

Szi lá gyi né dr. Ho dos sy Zsu zsan nát,
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dr. Tor gyik Ju dit Eme sét,

dr. Tóth Pé tert,

dr. Tóth Zol tánt,

dr. Vá mo si Zol tánt,

dr. Vári Ka kas Ist vánt,

dr. Vass Csa bát,

dr. Vel key Im rét,

dr. Ve res Fe ren cet,

dr. Ve res La jost,

dr. Vi rág né dr. Hor váth Er zsé be tet,
dr. Vö rös Fe ren cet,
dr. Za chár And rást,
dr. Zám Má ri át

– 2007. szep tem ber 1-jei ha tállyal – 

fõ is ko lai ta nár rá ki ne ve zem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

2007/114. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8705

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 98. szá má ban ki hir de tett, a törzs köny ve zett gyógy sze rek és a kü lön le ges táp lál ko zá si igényt ki elé gí tõ táp sze rek
tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ba való be fo ga dá sá nak szem pont ja i ról és a be fo ga dás vagy a tá mo ga tás meg vál toz ta tá sá ról szó ló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM
ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 38/2007. (VII. 25.) EüM ren de let 1. szá mú mel lék le te

[ATC  ATC meg ne ve zés

 Tá mo ga tá si ka te gó ri ák

Nor ma tív
 Emelt 
in di ká-
ci ó hoz
kö tött

Ki emelt
in di ká-
ci ó hoz
kö tött

Kü lön-
ke ret]

0% 25% 55% 85%

ér ték
nél kül

át la gon
alu li

át la gos
 át la gon

fe lü li

a

„C10B LIPIDSZINT-CSÖKKENTÕ SZERE, KOMBINÁCIÓK”

sort kö ve tõ en az aláb bi sor ral egé szül ki:

„C10BA
Hmg CoA re duc ta se gát lók és egyéb li pid szint-csök ken tõk
kom bi ná ci ói X X”

(Kéz irat hi ba)
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A Ma gyar Köz lönyt 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
 elnöke: Gi lyán György. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. 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., www.mhk.hu. 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: 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) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt 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.
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07.2854 – 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 igaz ga tó.


