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V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
26/2008. (VIII. 15.) OKM

ren de le te

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 szó ló

15/2006. (IV. 3.) OM ren de let mó do sí tá sá ról

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
153. §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján, az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl szó ló 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. §

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 szó ló 15/2006. (IV. 3.) OM ren de let
(a to váb bi ak ban: Ren de let) 2. szá mú mel lék let XIII. 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. 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.

3. §

A Ren de let 3. szá mú mel lék let IV. 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.

4. §

A Ren de let 3. szá mú mel lék let V. 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.

5. §

A Ren de let 3. szá mú mel lék let VI. 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.

6. §

A Ren de let 3. szá mú mel lék let VII. ré sze ki egé szül
e ren de let 6. 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 VIII. ré sze ki egé szül
e ren de let 7. 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 let IX. ré sze ki egé szül e ren -
de let 8. szá mú mel lék le te sze rin ti ren del ke zé sek kel.

9. §

A Ren de let 3. szá mú mel lék let X. ré sze ki egé szül e ren -
de let 9. szá mú mel lék le te sze rin ti ren del ke zé sek kel.

10. §

A Ren de let 3. szá mú mel lék let XI. ré sze ki egé szül e ren -
de let 10. szá mú mel lék le te sze rin ti ren del ke zé sek kel.

11. §

A Ren de let 3. szá mú mel lék let XII. ré sze ki egé szül
e ren de let 11. szá mú mel lék le te sze rin ti ren del ke zé sek kel.

12. §

A Ren de let 3. szá mú mel lék le te „XIII.
PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET” cím alatt
ki egé szül e ren de let 12. szá mú mel lék le te sze rin ti ren del -
ke zé sek kel.

13. §

A Ren de let 4. szá mú mel lék let 11.1.1. a) pont ja a
„FÖLDÜNK-KÖRNYEZETÜNK MÛVELTSÉGI TE -
RÜLET” szö veg rész elõtt ki egé szül e ren de let 13. szá mú
mel lék le te sze rin ti ren del ke zé sek kel.

14. §

A Ren de let 4. szá mú mel lék let 11.1.1. b) pont ja a
„GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉS” al cí met meg elõ zõ en
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„AGRÁR SZAKKÉPZÉS” al cím alatt ki egé szül e ren de let 
14. szá mú mel lék le te sze rin ti ren del ke zé sek kel.

15. §

A Ren de let 4. szá mú mel lék let 11.1.3. pont ja a „GAZ -
DA SÁG TUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET” al cí met 
meg elõzõen  „AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET” al cím alatt
ki egé szül e ren de let 15. szá mú mel lék le te sze rin ti ren del -
ke zé sek kel.

16. §

A Ren de let 4/A. szá mú mel lék le té nek he lyé be e ren de -
let 16. szá mú mel lék le te lép.

17. §

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

18. §

A Ren de let 2. szá mú mel lék le té ben a „VIII. MÛSZAKI
KÉPZÉSI TERÜLET 12. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI
ALAPKÉPZÉSI SZAK” he lyé be e ren de let 18. szá mú
mel lék le te lép.

19. §

A Ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a „X. SPORT TU -
DOMÁNY 1. SZAKEDZÕ MESTERKÉP ZÉSI SZAK”
8. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

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

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

tu do mány- és sport tu do mány-el mé let, a sport tu do má -
nyi ku ta tás el mé le te és mód szer ta na, ha zai és nem zet kö zi
sport ad mi niszt rá ció, sport fej lesz té si stra té gi ák, élsport -
finanszírozás, él sport az EU-ban.

8.2. A szak mai törzs anyag kö te le zõ is me ret kö rei:
50–55 kre dit

funk ci o ná lis (sport-) ana tó mia, a sport sé rü lé sek re ha bi -
li tá ci ó ja, hu mán ge ne ti ka, dop ping pre ven ció, sport bio ké -
mia, az él sport edzés el mé le te és mód szer ta na, in for ma ti ka
és edzés ter ve zés, sport bio me cha ni ka, sport di e té ti ka, ter -
he lés élet tan, sport ági stra té gia, sport szak nyelv, sport pe da -
gó gia az él sport ban, pszi cho re gu lá ció-men tál tré ning, bá -

nás mód-pszi cho ló gia, konf lik tus ke ze lõ tech ni kák, szak -
mai gya kor lat.

8.3. A szak mai törzs anyag kö te le zõ en vá laszt ha tó is me -
ret kö rei: 25–30 kre dit

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

az él sport edzés sport ág-spe ci fi kus el mé le te és mód szer -
ta na, a la bo ra tó ri u mi és pá lya tesz tek mód szer ta na, a sport -
ág el mé le te és mód szer ta na, a sport ági szak iro da lom elem -
zé se, edzés meg fi gye lés és edzés ve ze té si gya kor la tok.”

20. §

A Ren de let 3. szá mú mel lék le té ben az „V. JOGI ÉS
IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET 1. RENDÉSZETI
VEZETÕ MESTERKÉPZÉSI SZAK” 7. pont já ban „a ha -
tár õr ség,” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

21. §

A Ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a „VIII.
MÛVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET 3. SZÍNHÁZREN -
DEZÕ MESTERKÉPZÉSI SZAK EGYSÉGES OSZ -
TATLAN KÉPZÉS” 7.3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

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

dif fe ren ci ált szak mai anyag: 95–115 kre dit

szín ház ren de zõ szak irá nyon: szín há zi mû elem zés; az
elõ adás rész le te i ben és fo lya ma tá ban; szí né szi já ték; a pró -
zai szín há zi struk tú ra mû kö dé se (évad ter ve zés, tár su lat -
szer ve zés); szí nész ve ze tés; a szín há zi üzem és jog; szín há -
zi me nedzs ment; szín há zi szak mai gya kor lat;

ze nésszín ház ren de zõ szak irá nyon: ze nés mû elem zés;
kot ta ol va sá si gya kor lat, par ti tú ra ol va sás; ze nés szí né szi
já ték; ze nés mû faj tör té net; szí nész ve ze tés a ze nés szín ház -
ban; a szín há zi üzem és jog; ze nés szín há zi me nedzs ment;
ze nésszín há zi szak mai gya kor lat;

fi zi kai szín há zi ko re og rá fus szak irá nyon: moz gás, imp -
ro vi zá ció, ren de zés- és ko re og rá fia tör té net, al kal ma zott
ko re og rá fia, dra ma tur gia a moz gás szín ház ban, ko re og rá -
fus-ren de zõ szak mai gya kor lat, szín há zi ma na ge ment a
ko re og rá fus-ren de zõk nek;

báb szín há zi ren de zõ szak irá nyon: báb szí né szi moz gás,
az em be ri hang hasz ná la ta (hang kép zés-ének hang-szö veg
és rit mus, zene és szö veg-moz gás és hang), ze ne hasz ná lat,
vi zu á lis és au di tív ele mek hasz ná la ta, báb és szín ház, ren -
de zés és báb el mé let, báb tör té net, társ mû vé sze tek és ezek
fel hasz ná lá sa, dra ma tur gia, báb dra ma tur gia, báb szín há zi
szak mai gya kor lat;

dip lo ma mun ka: 18 kre dit.”
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22. §

A Ren de let 3. szá mú mel lék le té ben „XI. GAZDA -
SÁGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET 11. KÖZGAZ -
DÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTER KÉPZÉSI
SZAK” 10. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„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.”

23. §

(1) A Ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a „XI. GAZDA -
SÁGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET 12. BIZTOSÍ -
TÁSI ÉS PÉNZÜGYI MATEMATIKA MESTERKÉP -
ZÉSI SZAK” 4.2. pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[4. A mes ter kép zés be tör té nõ be lé pés nél elõz mény ként
el fo ga dott 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 
a fel sõ ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXX. tör vény sze rin ti
egye te mi szin tû fi zi kus, prog ra mo zó ma te ma ti kus és ma te -
ma ti ka ta ná ri sza kok.”

(2) A Ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a „XI. GAZDA -
SÁGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET 12. BIZTOSÍ -
TÁSI ÉS PÉNZÜGYI MATEMATIKA MESTERKÉP -
ZÉSI SZAK” 6.3. pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

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

„6.3. A dif fe ren ci ált szak mai anyag hoz ren del he tõ kre -
di tek szá ma: 30–35 kre dit;”

(3) A Ren de let 3. szá mú mel lék le té ben a „XI. GAZDA -
SÁGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET 12. BIZTOSÍ -
TÁSI ÉS PÉNZÜGYI MATEMATIKA MESTERKÉP -
ZÉSI SZAK” 8.3. pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[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:]

„8.3. 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 30–35 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 ér -
ték, koc ká za ti mo del lek, port fo li ó ke ze lés, pénz ügyi pi a -
cok 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.”

24. §

A Ren de let 4. szá mú mel lék let „TANÁRI MESTER -
KÉPZÉSI SZAK” cím 7–8. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„7. A ta ná ri szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó ta ná ri
kom pe ten ci ák:

A ta nár szak mai fel ké szült sé ge bir to ká ban hi va tá sá nak
gya kor lá sa so rán al kal mas:

– a ta nu lói sze mé lyi ség fej lesz té sé re: az egyé ni igé -
nyek re és fej lõ dé si fel té te lek re te kin tet tel elõ se gí te ni a ta -
nu lók ér tel mi, ér zel mi, tes ti, szo ci á lis és er köl csi fej lõ dé -
sét, a de mok ra ti kus tár sa dal mi ér té kek, a sa já tos nem ze ti
ha gyo má nyok, az eu ró pai kul tu rá lis és az egye te mes em -
be ri ér té kek el sa já tí tá sát;

– ta nu lói cso por tok, kö zös sé gek ala ku lá sá nak se gí té sé -
re, fej lesz té sé re: a ta nu lói kö zös sé gek ben rej lõ pe da gó gi ai
le he tõ sé gek ki hasz ná lá sá ra, az egyé nek kö zöt ti kü lönb sé -
gek meg ér té sé nek elõ se gí té sé re, a kö zös ség ben ki ala ku ló
konf lik tu sok ke ze lé sé re, az in ter kul tu rá lis ne ve lé si prog -
ra mok al kal ma zá sá ra, az együtt mû kö dés kész sé ge i nek fej -
lesz tés re;

– a pe da gó gi ai fo lya mat ter ve zé sé re: pe da gó gi ai mun -
ká ját a fel té te lek ár nyalt elem zé se alap ján át fo gó an és
rész le tek be me nõ en meg ter vez ni, ta pasz ta la ta it ref lek tív
mó don ele mez ni és ér té kel ni;

– a szak tu do má nyi tu dás fel hasz ná lá sá val a ta nu lók
mû velt sé gé nek, kész sé ge i nek és ké pes sé ge i nek fej lesz té -
sé re: az adott szak te rü le ten szer zett tu dá sát tan ter vi, mû -
velt ség te rü le ti össze füg gé sek be ágyaz ni, en nek alap ján a
ta nu lók tu do má nyos fo gal ma i nak, fo ga lom rend sze re i nek
fej lõ dé sét elõ se gí te ni, az egyes tu do mány te rü le tek szem -
lé let mód ját, ér té ke it és ku ta tá si el já rá sa it meg is mer tet ni,
az el sa já tí tott tu dás al kal ma zá sá hoz szük sé ges kész sé ge -
ket ki ala kí ta ni, szak te rü le té nek az egész ség vé del mé vel és
fej lesz té sé vel való össze füg gé se it fel is mer ni és ez zel a ta -
nu lók egész ség fej lesz té sét elõ se gí te ni;

– az egész éle ten át tar tó ta nu lást meg ala po zó kom pe ten -
ci ák ha té kony fej lesz té sé re: kü lö nö sen az ol va sás-szö veg ér -
tés, in for má ció fel dol go zás, a ha té kony ta nu lás, a szo ci á lis és
ál lam pol gá ri kom pe ten ci ák, a kez de mény zõ ké pes ség és vál -
lal ko zói kom pe ten ci ák, az alap ve tõ gon dol ko dá si mû ve le tek, 
a prob lé ma meg ol dó gon dol ko dás fo lya ma tos fej lesz té sé re, a

13966 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/120. szám



ta nu lók elõ ze tes tu dá sá nak, is ko lán kí vül meg szer zett is me -
re te i nek és kész sé ge i nek, va la mint az is ko lá ban el sa já tí tott
tu dá sá nak in teg rá lá sá ra, az ön ál ló ta nu lás ké pes sé ge i nek
meg ala po zá sá ra, fej lesz té sé re, a ta nu lók tes ti-lel ki-szel le mi
egész sé gé nek fej lesz té sé re;

– a ta nu lá si fo lya mat szer ve zé sé re és irá nyí tá sá ra: vál -
to za tos ta ní tá si-ta nu lá si for mák ki ala kí tá sá ra, a tu dás for rá -
sok cél sze rû ki vá lasz tá sá ra, az új in for má ci ós-kom mu ni -
ká ci ós tech no ló gi ák al kal ma zá sá ra, ha té kony ta nu lá si kör -
nye zet ki ala kí tá sá ra;

– a pe da gó gi ai ér té ke lés vál to za tos esz kö ze i nek al kal -
ma zá sá ra: a ta nu lók fej lõ dé si fo lya ma ta i nak, ta nul má nyi
tel je sít mé nye i nek és sze mé lyi ség fej lõ dé sé nek elem zõ ér -
té ke lé sé re, a kü lön bö zõ ér té ke lé si for mák és esz kö zök
hasz ná la tá ra, az ér té ke lés ered mé nye i nek ha té kony al kal -
ma zá sá ra, az ön ér té ke lés fej lesz té sé re;

– szak mai együtt mû kö dés re és kom mu ni ká ci ó ra: a ta nu -
lók kal, a szü lõk kel, az is ko lai kö zös ség gel, a társ szer ve ze tek -
kel és ku ta tó-fej lesz tõ in téz mé nyek kel tör té nõ együtt mû kö -
dés re, a ve lük való ha té kony kom mu ni ká ci ó ra;

– szak mai fej lõ dés ben el kö te le zett ség re, ön mû ve lés re:
a mun ká ját se gí tõ szak iro da lom fo lya ma tos kö ve té sé re,
ön ál ló is me ret szer zés re, sze mé lyes ta pasz ta la ta i nak tu do -
má nyos ke re tek be in teg rá lá sá ra, a ne ve lés tu do má nyi ku ta -
tá sok fon to sabb mód sze re i nek, elem zé si el já rá sa i nak al -
kal ma zá sá ra, sa ját mun ká já nak tu do má nyo san meg ala po -
zott esz kö zö ket fel hasz ná ló ér té ke lé sé re.

A ta nár nak a fent jel lem zett alap ve tõ fel ada tai el lá tá sá -
hoz meg ha tá ro zott is me re tek kel, ké pes sé gek kel, va la mint
gya kor la ti kész sé gek kel és at ti tû dök kel kell ren del kez nie.
Ezek a kom pe ten ci ák min de nek elõtt:

Szak mai tu dás

A ta nu lók, a ta nu lás és ta ní tás ha tás me cha niz mu sa i nak
kel lõ mély sé gû is me re te:

– az em ber rel, a tár sa da lom mal és az ok ta tás tár sa dal -
mi-gaz da sá gi sze re pé vel kap cso la tos meg ha tá ro zó tu do -
má nyos ered mé nyek is me re te,

– a gyer me ki, ser dü lõ ko ri és if jú ko ri fej lõ dés re, az
egész éle ten át tar tó em be ri fej lõ dés re, a sze mé lyi ség fej lõ -
dé sé ben, ma ga tar tás for mák ban je lent ke zõ egyé ni sa já tos -
sá gok ra vo nat ko zó tu dás,

– a ne ve lé si-fej lesz té si funk ci ó kat be töl tõ szer ve ze tek,
in téz mé nyek, kö zös sé gek mû kö dé sé nek, konf lik tu sa i nak,
disz funk ci ó i nak is me re te,

– egyes ta nu lók sze mé lyi sé gé nek, tu dá sá nak, ké pes sé -
ge i nek, a ta nu lói szer ve ze tek mû kö dé sé nek, az ok ta tá si
prog ra mok és mód sze rek ha té kony sá gá nak meg is me ré sé -
hez szük sé ges, tu do má nyo san meg ala po zott mód sze rek,
tech ni kák is me re te,

– a ta nu lás kü lön bö zõ for má i nak is me re te mind ál ta lá -
nos, mind pe dig konk rét szak tár gyi vo nat ko zás ban,

– a ta nu lói tu dás kü lön bö zõ for má i nak, szer ve zõ dé sé -
nek, a fo ga lom rend sze rek, kész sé gek és ké pes sé gek fej lõ -
dé si tör vény sze rû sé ge i nek is me re te,

– al kal maz ha tó tu dás a ta nu lói tel je sít mé nyek re ható bi o -
ló gi ai, pszi cho ló gi ai, tár sa dal mi és kul tu rá lis té nye zõk rõl,

– az ok ta tás kör nye ze tét alap ve tõ en meg ha tá ro zó jog -
sza bá lyok is me re te.

Szak tu do má nyi, mû velt ség te rü le ti, tan tár gyi és tan ter vi
tu dás

– szé les körû tu dás a vá lasz tott szak kép zett ség(ek)nek
meg fe le lõ tu do mány- és/vagy mû velt sé gi te rü let(ek)en,

– a szak tu do má nyi tu dás és an nak is ko lai köz ve tí té se, a 
szak ér te lem és a mû velt ség, a ta nul ha tó ság, a tu dás szak -
mai és a hét köz na pi élet ben való al kal ma zá sa kö zöt ti
össze füg gé sek mély meg ér té se, a kü lön bö zõ tu dás te rü le -
tek kö zöt ti össze füg gé sek, kap cso ló dá sok, át fe dé sek és
egy más ra ha tá sok is me re te,

– a Nem ze ti alap tan terv sza bá lyo zó sze re pé nek, tar tal -
má nak és bel sõ össze füg gés rend sze ré nek is me re te (szak -
mai ta nár kép zés ese tén emel lett az adott szak kép zé si te rü -
let cél- és fel adat rend szer ének, alap tan ter vi és ke ret tan ter -
vi prog ram ja i nak is me re te),

– a Nem ze ti alap tan terv, a ke ret tan ter vek, szak kép zé si
köz pon ti prog ra mok, a he lyi tan ter vek, ok ta tá si prog ra -
mok el ké szí té sé nek, il let ve funk ci ó i nak is me re te,

– a he lyi pe da gó gi ai prog ram és az is ko lá ban zaj ló tan -
ter vi, tan ter ven kí vü li és rej tett ta nu lá si fo lya ma tok meg ér -
té se,

– az is ko lá ban és is ko lán kí vül el sa já tí tott tu dás kö zöt ti
el lent mon dá sok ból szár ma zó prob lé mák meg ér té se és ke -
ze lé se, a ta nu lás kü lön bö zõ szín te rei kö zöt ti kap cso la tok
ki ala kí tá sa.

Szak mai ké pes sé gek

A ta nu lók meg is me ré se és a ta nu ló cso por tok bel sõ kap -
cso lat rend sze ré nek fel tá rá sa te rén:

– ké pes a ta nu ló kat szak sze rû en meg fi gyel ni és ta pasz -
ta la ta it szö ve ges vagy szám sze rû for má ban rög zí te ni,

– ké pes a ta nu lók meg is me ré sé re és fej lõ dé sük nyo mon 
kö ve té sé re al kal mas ob jek tív adat gyûj tõ esz kö zök, kér dõ -
ívek, tu dás szint mé rõ tesz tek al kal ma zá sá ra, ké szí té sé re,

– ké pes a ta nu ló cso por tok szer ve zõ dé sé nek, di na mi ká -
já nak szak sze rû fel tá rá sá ra.

A tan anyag szer ve zé se és a ta ní tá si fo lya mat ter ve zé se
te rén:

– szak te rü le tén fel ké szült, és ké pes ta ní tá si prog ra mok, 
ta nu lá si egy sé gek, ta ní tá si órák ter ve zé sé re, a ta nu lók szá -
má ra szük sé ges tan anya gok, tan esz kö zök, in for má ció for -
rá sok, tu dás hor do zók meg vá lasz tá sá ra,

– ké pes a ren del ke zés re álló tan esz kö zö ket sa ját mun -
ká já ban fel hasz nál ni, rend szer be szer vez ni, új esz kö zö ket
ter vez ni,

– ké pes a di gi tá lis tan anya go kat ke zel ni, for rá sa i kat
meg ta lál ni, a ta ní tá si-fej lesz té si cé lok nak meg fe le lõ tar tal -
ma kat ki vá lasz ta ni, rend sze rez ni, szer kesz te ni,

– ké pes a ta nu lók in for má ci ós-kom mu ni ká ci ós tech ni -
kák kal vég zett osz tály ter mi vagy azon kí vü li ön ál ló mun -
ká ját irá nyí ta ni.
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Az osz tály ter mi mun ka szer ve zé se, a ta ní tás-ta nu lás és
a ne ve lés mód sze re i nek al kal ma zá sa te rén:

– ké pes a ta nu lás szer ve zé si el já rá sok és ta ní tá si mód -
sze rek szé les ská lá ját al kal maz ni a ha té kony ta nu lá si kör -
nye zet ki ala kí tá sa ér de ké ben,

– ké pes az új kom mu ni ká ci ós-in for má ci ós technoló -
giákat osz tály ter mi mun ká já ban is ha té ko nyan al kal maz ni, 
e tech ni kák ban rej lõ le he tõ sé ge ket ta ní tá si cél ja i nak, a tan -
anyag meg ér té sé nek, a ké pes sé gek fej lesz té sé nek szol gá -
la tá ba ál lí ta ni,

– ké pes a ta ní tá si egy sé gek cél ja i nak meg fe le lõ, a kü -
lön bö zõ adott sá gok kal, ké pes sé gek kel és elõ ze tes tu dás sal 
ren del ke zõ ta nu lók élet ko rá nak, ér dek lõ dé sé nek meg fe le -
lõ mód sze rek meg vá lasz tá sá ra, el já rá sok meg ter ve zé sé re
és al kal ma zá sá ra,

– ké pes a kö zös mun kát se gí tõ osz tály ter mi rend és ta -
nu lá si kör nye zet meg te rem té sé re,

– ké pes a ta nu lók fej lõ dé sé ben, a kö zös ség éle té ben je -
lent ke zõ fe szült sé gek, konf lik tu sok ke ze lé sé re,

– ké pes a tan órai mun ka ha té kony, len dü le tes irá nyí tá -
sá ra, a ta nu lók fi gyel mé nek, ér dek lõ dé sé nek fel kel té sé re
és fenn tar tá sá ra.

Az ér té ke lé si és el len õr zé si el já rá sok al kal ma zá sa te rén:

– ké pes a ta nu lók szá má ra fej lõ dé sük rõl az ön ér té ke lést 
és ön be csü lést elõ se gí tõ mó don a rend sze res és ala pos
vissza csa to lást biz to sí ta ni,

– ké pes kü lön bö zõ ér té ke lé si el já rá sok al kal ma zá sá ra,
a ta nu lók tel je sít mé nye i nek, fej lõ dé sé nek szisz te ma ti kus
nyo mon kö ve té sé re és elem zé sé re,

– ké pes a di ag nosz ti kus és fej lesz tõ ér té ke lés el já rá sa it
ru tin sze rû en al kal maz ni,

– ké pes elõ se gí te ni a ta nu lók rész vé te lét sa ját tel je sít -
mé nyük ér té ke lé sé ben.

Szak mai sze rep vál la lás és el kö te le zett ség

A szak mai sze re pek el fo ga dá sa és gya kor lá sa te rén:

– ren del ke zik a pe da gó gu si, ne ve lõi sze rep el lá tá sá hoz
szük sé ges se gí tõ és fej lesz tõ be ál lí tó dás sal, kel lõ szin tû to -
le ran ci á val, em pá ti á val,

– ren del ke zik a ha té kony szó be li és írás be li kom mu ni -
ká ció kész sé ge i vel, a szak nyel vi szö ve gek ol va sá sá nak,
in terp re tá ci ó já nak, ref le xi ó já nak ké pes sé ge i vel, ké pes al -
kal maz ni az in for má ci ós-kom mu ni ká ci ós esz kö zö ket,

– meg fe le lõ ön is me ret tel ren del ke zik, ké pes sa ját te vé -
keny sé gé vel kap cso la tos kri ti kus ref le xi ók ra, ön ér té ke lés re,

– köz re mû kö dik az is ko lai ke reszt tan ter vi fel ada tok
meg ter ve zé sé ben, il let ve ne ve lé si fel ada ta i nak meg ol dá -
sá ban és a ta nu lók tan órán kí vü li te vé keny sé gé nek szer ve -
zé sé ben,

– ké pes együtt mû köd ni pe da gó gus kol lé gá i val, az is -
ko la más mun ka tár sa i val, a szü lõk kel és a ta nu lók éle té ben 
sze re pet ját szó más szak em be rek kel, in téz mé nyek kel és
szer ve ze tek kel,

– ké pes a ta nu lók szü le i vel ár nyal tan kom mu ni kál ni, a
ta nu ló val kap cso la tos ta pasz ta la ta i kat ér tel mez ni és sa ját
ta pasz ta la ta it át ad ni,

– ké pes a kü lön bö zõ tár sa dal mi ré te gek hez, kul tu rá lis,
nem ze ti vagy et ni kai cso por tok hoz tar to zó szü lõk kel part -
ner ként együtt mû köd ni,

– ké pes részt vál lal ni az is ko la szer ve zet fej lesz té si, in -
no vá ci ós és mi nõ ség fej lesz té si mun ká já ban,

– ké pes új ta ní tá si mód sze rek és el já rá sok ki dol go zá sá -
ra, tu do má nyos esz kö zö ket al kal ma zó ki pró bá lá sá ra és az
ered mé nyek szak sze rû ér té ke lé sé re.

Ér té kel kö te le zett sé gek és szak mai at ti tû dök te rén:
– de mok ra ti kus ér té kel kö te le zett ség gel és fe le lõs ség -

tu dat tal ren del kez ve kész a sa ját já tól el té rõ ér té kek el fo ga -
dá sá ra, nyi tott má sok vé le mé nyé nek meg is me ré sé re és
tisz te let ben tar tá sá ra,

– ké pes fel is mer ni az elõ íté le tes ség és a szte re o tí pi á kon 
ala pu ló gon dol ko dás meg nyil vá nu lá sa it, és ké pes azo kat
szak sze rû en ke zel ni az is ko lá ban és azon kí vül is,

– ké pes a ta nu lók egyé ni sa já tos sá ga it fi gye lem be ven -
ni, tisz te let ben tart ja a ta nu lók sze mé lyi sé gét, a csa lá dok
ne ve lé si szo ká sa it és tö rek vé se it, tá masz ko dik az ezek ben
fel lel he tõ ér té kek re,

– ér zé keny a hát rá nyos tár sa dal mi hely zet bõl, a sze -
gény ség bõl, az elõ íté le tek tõl öve zett ki sebb sé gi lét bõl fa -
ka dó ne héz sé gek re,

– sze mé lyes pél dá já val és a kö zös sé gi vi szo nyok szer -
ve zé sé vel hoz zá já rul ah hoz, hogy a ta nu lók nyi tot tá vál ja -
nak a de mok ra ti kus tár sa da lom ban való ak tív rész vé tel re,
a he lyi, nem ze ti, eu ró pai és egye te mes em be ri ér té kek el -
fo ga dá sá ra.

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

8.1. Pe da gó gi ai és pszi cho ló gi ai ala po zó ta nul má nyok
Az alap kép zés be épü lõ, leg alább két fél éven át biz to sí -

tott, a ta ná ri fel ké szí tést meg ala po zó, a pá lya is me re tet és
pá lya ori en tá ci ót se gí tõ pe da gó gi ai és pszi cho ló gi ai is me -
ret kö rök, amely nek kre di tér té ke leg alább 10 kre dit:

a) a ta ná ri mes ter ség, a ne ve lõi és ok ta tói mun ka ter mé -
sze te, az ok ta tás és a ta nu lás tör té ne ti leg vál to zó tár sa dal -
mi, kul tu rá lis és gaz da sá gi sze re pe,

b) a ta ní tás tu do má nyos meg ala po zá sa, a ne ve lés tu do -
mány alap ve tõ pa ra dig mái, ku ta tá si mód sze rei, a szak mai
is me ret szer zés mód ja,

c) em ber- és gyer mek is me re ti ala po zás, a sa ját pá lya -
mo ti vá ci ók és a ta nu lók meg is me ré sé nek esz kö zei és mód -
sze rei,

d) a ne ve lés, a ta ní tás-ta nu lás cél- és esz köz rend sze ré -
nek leg fon to sabb jel lem zõi,

e) kom mu ni ká ci ós kész ség fej lesz tés, az informá -
ciós-kommunikációs tech no ló gi ák al kal ma zá si le he tõ sé -
gei az ok ta tás ban, ta nu lás ban.

A fen ti a)–e) pontban meg ha tá ro zott is me ret kö rök el -
mé le ti és gya kor la ti ará nya 60-40%, ahol a c) és e) pont
sze rin ti is me re tek el sa já tí tá sa jel lem zõ en kis cso por tos
gya kor lat ke re té ben fo lyik.
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A hall ga tó a ta nul má nyai és gya kor la tai alap ján fel jegy -
zé se ket, port fó li ót ké szít, ami fel hasz nál ha tó a ta ná ri mes -
ter kép zés be fel vé tel el bí rá lá sa kor.

8.2. A ta ná ri ké pe sí tés pe da gó gi ai, pszi cho ló gi ai és társ -
tu do má nya i nak is me ret kö rei

– Az is ko la mint szer ve zet, az ok ta tás tár sa dal mi-gaz -
da sá gi össze füg gé sei, az is ko la rend szer és az ok ta tás tár sa -
dal mi meg ha tá ro zott sá ga. A kul tú ra ér zé keny is ko la jel -
lem zõi; plu ra liz mus és szak mai au to nó mia. Az is ko la fel -
ada tai és le he tõ sé gei az esély egyen lõt len ség csök ken té sé -
ben és a tár sa dal mi ko hé zió fej lesz té sé ben.

– A ma gyar köz ok ta tás tör té ne ti gyö ke rei és je len le gi
in téz mény rend sze re, az is ko la rend szer fej lõ dé se, sza bá -
lyo zá sá nak rend je, mû kö dé sé nek jogi ke re tei. Az Eu ró pai
Unió köz ok ta tá si kul tú rá ja és sza bá lyo zá si gya kor la ta.

– Az em ber re vo nat ko zó, pe da gó gi ai-pszi cho ló gi ai
szem pont ból re le váns ter mé szet- és tár sa da lom tu do má nyi
is me re tek, fi lo zó fi ai el mé le tek. A ta nu lás ideg tu do má nyi
alap jai. A gyer mek re és ne ve lé sé re, ok ta tá sá ra vo nat ko zó
tu do má nyo san meg ala po zott is me re tek. A ta ná ri mun ka
tu do má nyos alap jai, ku ta tá si hát te re, a ta ná ri mes ter ség tu -
dás bá zi sá nak bõ vü lé se.

– A sze mé lyi ség fej lõ dé sé vel, az ér tel mi és ér zel mi fej -
lõ dés sel kap cso la tos el mé le tek és ku ta tá si ered mé nyek. A
pszi chés fej lõ dés élet ko ri és egyé ni sa já tos sá gai, a fej lõ -
dés ben je lent ke zõ prob lé mák, za va rok ter mé sze te és ezek
pe da gó gi ai ke ze lé sé nek út jai. A ta nu lók meg is me ré sé nek
mód sze rei és esz kö zei. A meg fi gye lés esz kö zei, kér dõ ívek 
ké szí té se, tesz tek hasz ná la ta. Az ér zel mek sze re pe a ne ve -
lés-ok ta tás gya kor la tá ban. Az ér zel mi in tel li gen cia, al ko tó 
té nye zõi és sze re pe.

– A de mok ra ti kus tár sa dal mak ne ve lé si cél jai. A kö -
zös sé gek sze re pe a ne ve lés ben. Ér té kek a ne ve lés ben. A
ne ve lés ha tás me cha niz mu sai. Ér té kek köz ve tí té se a ta ní tá -
si-ta nu lá si fo lya ma tok ke re té ben. A de mok ra ti kus gon dol -
ko dás fej lesz té se, az elõ íté let- és tár sa dal mi szte re o tí pia -
men tes szem lé let ki ala ku lá sá nak se gí té se, a to le ran cia és a
szo ci á lis kész sé gek fej lesz té sé nek le he tõ sé gei. Az igaz sá -
gos ság, az egyen lõ ség és a mél tá nyos ság alap el ve i vel és
is ko lai ér vé nye sí té sé vel kap cso la tos is me re tek.

– A hát rá nyos tár sa dal mi hely zet bõl, a sze gény ség bõl,
az elõ íté le tek kel öve zett ki sebb sé gi lét bõl fa ka dó ne héz sé -
gek és az is ko lai ku darc kö zöt ti ál ta lá nos össze füg gé sek,
az ez zel kap cso la tos konk rét ku ta tá si ered mé nyek is me re -
te. A hát rá nyok csök ken té sét cél zó, tu do má nyo san meg -
ala po zott pe da gó gi ai el já rá sok is me re te.

– A ta nu lás ra vo nat ko zó tu do má nyos is me re tek, ta nu -
lás el mé le tek, a ter mé sze tes és az is ko lai ta nu lás ha son ló sá -
ga és kü lönb sé gei. A ta nu lás ha té kony sá gát, az is ko lai tel -
je sít mé nye ket meg ha tá ro zó kog ni tív, af fek tív és szo ci á lis
té nye zõk is me re te.

– A ta nu lói tu dás szer ve zõ dé sé vel és vál to zá sá val kap -
cso la tos is me re tek. A fo ga lom rend sze rek ki ala ku lá sá nak
sa já tos sá gai, az ér te lem gaz dag fo gal mi meg ér tést elõ se gí -
tõ ta nu lá si-ta ní tá si mód sze rek is me re te. A szak ér te lem és a 

mû velt ség ki ala ku lá sá nak fo lya ma ta i val kap cso la tos is -
me re tek.

– A kész sé gek és ké pes sé gek fej lõ dé si fo lya ma ta i nak
is me re te. A ta nu lás ered mé nyes sé gét alap ve tõ en be fo lyá -
so ló ké pes sé gek, a nyel vi-kom mu ni ká ci ós és a ta nu lá si ké -
pes sé gek sze re pé nek is me re te. A transz fer és a prob lé ma -
meg ol dás össze füg gé sei, sze re pük a tu dás al kal ma zá sá -
ban. A kom pe ten cia kü lön bö zõ ér tel me zé si ke re te i re és
fej lesz té sé re vo nat ko zó is me re tek.

– Az is ko lai, il let ve a ta nu lá si-ta ní tá si fo lya mat ban zaj -
ló in ter ak ci ók és kom mu ni ká ci ós fo lya ma tok sa já tos sá gai, 
elem zé se szem pont ja i nak is me re te, ezek al kal ma zá sá nak
ké pes sé ge. Konf lik tus hely ze tek elem zé sé nek ké pes sé ge, a 
ta ní tá si fo lya mat kom mu ni ká ci ós hely ze te i nek szak sze rû
irá nyí tá sa.

– Az ok ta tás szer ve ze ti ke re te i nek, for má i nak, straté -
giáinak, mód sze re i nek, esz kö ze i nek és ezek ha té kony al -
kal ma zá sá nak fel té te lei, mód jai. A dif fe ren ci ált ta nu lás -
szer ve zés, az egyé ni és a cso port mód sze rek, a sze mély re
szó ló és a tel jes el sa já tí tás hoz ve ze tõ ta ní tá si mód sze rek.

– Az is ko lai élet ben részt ve võ sze mé lyek és cso por tok
(ta nu lók, ta nu ló cso por tok, ta ná rok, ne ve lõ tes tü let) kap -
cso lat rend sze ré nek is me re te. A csa lád és az is ko la kap cso -
la tá nak je len tõ sé ge; a kap cso lat tar tás tar tal ma, for mái a
mik ro tár sa da lom felé nyi tott is ko lá ban. A szü lõ ket a ne ve -
lé si fo lya mat ba be vo nó, a ta nu lá si és ma ga tar tá si prob lé -
má kat a csa lád dal és a tár sa dal mi mik ro kör nye zet tel
együtt mû köd ve meg ol dó pe da gó gi ai mód sze rek is me re te.

– A tan terv funk ci ói, tí pu sai. A tan anyag ki vá lasz tá sát
meg ha tá ro zó tár sa dal mi és kul tu rá lis té nye zõk, a tan ter vi
sza bá lyo zás ha zai gya kor la ta. A ta nár ter ve zé si te vé keny -
sé gei: he lyi tan terv ké szí té se, tan me net ké szí tés; té ma ter -
ve zés (te ma ti kus, epo chá lis, pro jekt terv); egyé ni fej lesz -
té si ter vek ké szí té se, óra terv ké szí tés, fel ké szü lés a ta ní tá si
órá ra.

– Az ér té ke lés funk ci ói, tár gyai, szint jei, vi szo nyí tá si
alap jai. A ne ve lé si-ok ta tá si fo lya mat ban al kal maz ha tó ér -
té ke lés mód sze rei és esz kö zei. A ta nu lók tan tár gyi tel je sít -
mé nye i nek ér té ke lé se (becs lés, mé rés, szö ve ges ér té ke -
lés), az ön ér té ke lés fej lesz té se. Pe da gó gi ai mé rõ esz kö zök
ké szí té se és hasz ná la ta.

– Pre ven ci ós és kor rek ci ós el já rá sok a fe gyel me zett ta -
ní tá si-ta nu lá si kö rül mé nyek biz to sí tá sa ér de ké ben. Az ön -
fe gye lem re ne ve lés mód sze rei. A kog ni tív és a mo ti vá ci ós
ön sza bá lyo zás ki ala kí tá sá nak je len tõ sé ge.

– A pe da gó gus fel ada tai a hát rá nyos, a ve szé lyez te tett
hely zet ben levõ, az elõ íté le tek tõl súj tott, va la mint a sa já -
tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók kal kap cso lat ban. A spe ci á lis
ne ve lé si szük ség le tek oka i nak, fo ko za ta i nak is me re te. Az
egy sé ges ség és dif fe ren ci á lás je gyé ben meg va ló su ló ok ta -
tás jel lem zõi. A be fo ga dó pe da gó gia el vei, az együtt ne ve -
lés gya kor la ti meg va ló sí tá sa, az in teg rált ok ta tás mód sze -
re i nek és a le ma ra dó ta nu lók egyé ni fej lesz té si tech ni ká i -
nak is me re te.

2008/120. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13969



– A köz ok ta tá si rend szer ered mé nyes sé gé nek ér té ke lé -
se. Az ered mé nyes is ko la. A kül sõ és bel sõ ér té ke lés. A
mi nõ ség fej lesz tés in téz mé nyi fel ada tai és le he tõ sé gei. Az
is ko lai in no vá ció fel ada tai.

– A ta ná ri sze rep di men zi ói, er köl csi és jogi meg ha tá -
ro zott sá ga, a hi va tás gya kor lá sa so rán fel me rü lõ tár sa dal -
mi sze re pel vá rá sok és fel lé põ sze rep konf lik tu sok. A ta ná ri 
ön ref le xió sze re pe a pá lyán való fej lõ dés fo lya ma tá ban.

– A ta nu lói cso por tok és a ne ve lõ tes tü le tek éle té nek ál -
ta lá nos szo ci ál pszi cho ló gi ai és is ko lai funk ci ó juk ból kö -
vet ke zõ spe ci á lis jel lem zõi. A ta nu lók és a ta ná rok tes -
ti-lel ki-szel le mi egész sé gét ve szé lyez te tõ té nye zõk; men -
tál hi gi é né és meg küz dé si stra té gi ák.

– A ta ní tás, ne ve lés és ta nu lás ku ta tá sá nak alap ve tõ
mód sze re i vel, adat elem zé si el já rá sa i val kap cso la tos is me -
re tek. Az ok ta tá si kí sér le tek szer ve zé sé nek és az ered mé -
nyek ér té ke lé sé nek alap ve tõ tech ni kái.

– A ta ná ri te vé keny ség meg ala po zá sá hoz szük sé ges ki -
te kin tés a társ tu do má nyok ra: anya nyelv, ma gyar kul túr -
tör té net, eu ró pai is me re tek, eti ka, jogi, tár sa dal mi, köz gaz -
da sá gi, kör nye zet vé del mi, egész ség ne ve lé si alap is me re -
tek.

8.3. A ta ná ri szak szak te rü le ti ele mé hez kap cso ló dó ál -
ta lá nos is me re tek:

A szak te rü let hez kap cso ló dó el mé le ti és gya kor la ti kép -
zés, va la mint a szak mai gya kor la tok fo lya mán el sa já tí tan -
dó is me re tek:

– A köz ok ta tás, il let ve a szak kép zés tar tal mi sza bá lyo -
zá sá ban és az adott ta ná ri szak kép zett ség nek meg fe le lõ
érett sé gi tár gyak kö ve tel mé nye i ben, il let ve a szak mai és
vizs ga kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zott is me re tek kö ré -
nek szak tu do má nyos mély sé gû is me re te. A spe ci á lis pe da -
gó gi ai jel le gû szak ké pe sí té sek ese tén az adott szak te rü let
szak is me re tei.

– Az adott szak kép zett ség hez kap cso ló dó tan tárgy
(mû velt sé gi te rü let, ne ve lé si, pe da gó gi ai szak te rü let) ál tal
köz ve tí tett tu dás sa já tos sá gai, az ab ban rej lõ ál ta lá nos és
spe ci fi kus ké pes ség fej lesz tés le he tõ sé gei. Az ok ta tott tan -
tárgy (mû velt sé gi te rü let) más mû velt sé gi te rü le tek hez
való kap cso la ta, az ál ta lá nos mû velt ség hez, a Nem ze ti
Alap tan terv ben meg ha tá ro zott kulcs kom pe ten ci ák fej lesz -
té sé hez való hoz zá já ru lá sa. A tu dás ele mek rend szer be
szer ve zé sé nek, a kü lön bö zõ for rá sok ból szár ma zó tu dás
in teg rá lá sá nak mód jai. A tan tárgy (mû velt sé gi te rü let) ta -
ní tá sá nak nem zet kö zi ten den ci ái. A mû velt ség te rü let hez
kap cso ló dó alap tan ter vek, ke ret tan ter vek is me re te, he lyi
tan ter vek, ok ta tá si prog ra mok ké szí té se.

– A tan tárgy (mû velt sé gi te rü let) ál tal köz ve tí tett fo gal -
mak, tar tal mak fej lõ dé si sa já tos sá gai, a ta nu lók fo ga lom -
rend sze ré nek fej lesz té sé ben ját szott sze re pe, az azok kal
kap cso la tos naív elõ fo gal mak, ta pasz ta la ti fo gal mak és
tév kép ze tek prob lé mái, a fo gal mi vál tás ne héz sé gei. A
tan tárgy (mû velt sé gi te rü let) ered mé nyes ta nu lá sá hoz
szük sé ges kész ség- és ké pes ség be li elõ fel té te lek, a tan -
anyag ál tal fej lesz ten dõ spe ci fi kus kész sé gek és ké pes sé -
gek, at ti tû dök és el kö te le zett sé gek sa já tos sá gai. A tan -

tárgy ban el sa já tí tott tu dás al kal ma zá sá nak mód jai, spe ci á -
lis le he tõ sé gei a prob lé ma meg ol dó ké pes ség fej lesz té sé -
ben. A ha té kony ta nu lá si kör nye zet meg te rem té sé nek
mód jai. A tan tárgy hoz, mû velt sé gi te rü let hez kap cso ló dó
mé ré si-ér té ke lé si mó dok.

– A tan tárgy (mû velt sé gi te rü let) ta ní tá sá ban al kal maz -
ha tó mód sze rek szé les kö ré nek is me re te, a meg fe le lõ mód -
sze rek ki vá lasz tá sá nak szem pont jai, kü lö nös te kin tet tel a
dif fe ren ci ált, a ta nu lók sze mé lyé re sza bott ok ta tás ra, az in -
teg rált ok ta tás és te het ség fej lesz tés igé nye i re. A ta nu lá si
idõ dif fe ren ci ált ke ze lé se. A tan tárgy és a tan anyag sa já -
tos sá ga i nak meg fe le lõ, vál to za tos tan anyag-el ren de zé si
(kon cent ri kus, li ne á ris) és idõ szer ve zé si (fo lya ma tos, epo -
chá lis) meg ol dá sok al kal ma zá sá nak szem pont jai. A tan -
tárgy hoz kap cso ló dó tan köny vek, tan esz kö zök, ok ta tást
se gí tõ mé di u mok szak sze rû ér té ke lé se, azok ból a ta nu lók
egyé ni sa já tos sá ga i nak, elõ ze tes fel ké szült sé gé nek, össze -
té te lé nek meg fe le lõ is me ret for rá sok ki vá lasz tá sa.

– A szak mai, szak mód szer ta ni tu dás fej lesz té sé re vo -
nat ko zó kö ve tel mé nyek: ön ál ló an vagy ku ta tó, kép zõ in -
téz mé nyek hez kap cso ló dó an fo lya ma tos ta nu lá si te vé -
keny ség; fej lesz tõ prog ra mok ban, kí sér le ti mun kák ban,
ha zai és nem zet kö zi fel mé ré sek ben gya kor la ti szak em ber -
ként, part ner ként való rész vé tel; az ered mé nyek ér tel me -
zé sé hez, az új is me re tek nek a ta ní tá si-ne ve lé si gya kor lat -
ban való fel hasz ná lá sá hoz szük sé ges tu dás fo lya ma tos fej -
lesz té se.

8.4. A szak mai gya kor lat, amely nek elõ írt for mái:
a) a pe da gó gus pá lya meg is me ré sé re, ál ta lá nos pe da gó -

gi ai ké pes sé gek fej lesz té sé re irá nyu ló gya kor la tok: pá lya -
is me re ti, gyer mek- és ön is me re ti, konf lik tus ke ze lé si mód -
sze rek, is ko la lá to ga tá sok, óra meg fi gye lé sek és elem zé sek, 
mik ro ta ní tás, leg alább 30 óra;

b) is ko lá ban ve ze tõ ta nár irá nyí tá sá val az adott szak -
kép zett ség te rü le tén vég zett cso por tos gya kor lat szak kép -
zett sé gen ként 60 óra, amely ma gá ban fog lal ja a hos pi tá -
lást, az óra meg be szé lé se ket és leg alább 15 ön ál ló an meg -
tar tott órát/fog lal ko zást (a hall ga tó az egyik szak kép zett -
ség ta ní tá si gya kor la tát az 5–8., a má si kat pe dig a 9–12.
év fo lya mon kell, hogy vé gez ze);

c) köz ok ta tá si in téz mény ben, fel nõtt kép zõ in téz mény -
ben meg bí zott ve ze tõ ta nár és fel sõ ok ta tá si ta nár kép zõ
szak em ber fo lya ma tos irá nyí tá sa mel lett vég zett, össze -
füg gõ, a kép zés utol só fél évé ben fo lyó egyé ni szak mai
gya kor lat, amely nek elõ fel té te le a ta ná ri mes ter kép zés
(a szak dol go za ton kí vü li) min den egyéb kö ve tel mé nye i -
nek tel je sí té se, il let ve azok tel je sí té sé hez szük sé ges kre di -
tek össze gyûj té se. A gya kor lat ma gá ban fog lal ja a hos pi tá -
lást, szak kép zett sé gen ként heti 2–5 óra (max. heti 10 óra)
ta ní tást/fog lal ko zást, a ta ní tá si órán kí vü li is ko lai fel ada -
tok el lá tá sát, a ta ní tást kí sé rõ sze mi ná ri um el vég zé sét és az 
adat gyûj tés, ta pasz ta lat szer zés szak sze rû do ku men tá lá sát.

Az a) sze rin ti gya kor lat kre di tér té ke (a pe da gó gi ai és
pszi cho ló gi ai ta nul má nyok ke re té ben) leg alább 3 kre dit, a
b) sze rin ti gya kor lat kre di tér té ke szak kép zett sé gen ként
(a szak te rü le ti ta nul má nyok ke re té ben) leg alább 3 kre dit, a 
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c) sze rin ti össze füg gõ egyé ni gya kor lat kre di tér té ke
30 kre dit. A gya kor lat so rán a hall ga tó a ve ze tõ ta nár és a
ta nár kép zõ szak em ber fel ügye le te mel lett el ké szí ti – a ta -
nu lók meg is me ré se te rén vég zett mun ká ját, ta ná ri gya kor -
la tá nak ered mé nyes sé gét ada tok kal alá tá masz tó, a sa ját
gya kor la ti fej lõ dé sét do ku men tá ló – port fó li ót, amely a
szak dol go zat ré szét és a ta ná ri ké pe sí tõ vizs ga tár gyát ké -
pe zi.

8.5. Szak dol go zat

A szak dol go zat cél ja an nak bi zo nyí tá sa, hogy a hall ga tó 
ké pes a kép zés kü lön bö zõ te rü le te in el sa já tí tott tu dást in -
teg rál ni és ta ná ri mun ká já ban al kal maz ni. Ké pes a mun ká -
ja szem pont já ból lé nye ges tu do má nyos-szak iro dal mi
ered mé nye ket össze gyûj te ni, azok alap ján ta ná ri mun ká ját 
ön ál ló an meg ter vez ni és a ta ní tás vagy pe da gó gi ai fel adat
ered mé nyes sé gét ér té kel ni. Ké pes a ta nu lók teljesítmé -
nyeirõl és fej lõ dé sé rõl, va la mint a ta nu lá si-ta ní tá si fo lya -
mat ról mód sze re sen gya kor la ti ta pasz ta la to kat gyûj te ni és
a tény sze rû ada to kat ele mez ni, kö vet kez te té se ket meg fo -
gal maz ni, va la mint az ered mé nye ket sa ját ta ná ri mun ká já -
ban al kal maz ni.

A ta ná ri szak dol go zat nak ket tõ össze te võ je van:

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 ta -
pasz ta la ta i nak, 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 ne -
ve lés tu do má nyi 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 fe le lõ en ké pes ki dol -
goz ni.”

25. §

(1) A Ren de let 4. szá mú mel lék let 11.2.1. A kor mány -
ren de let sze rin ti elsõ ta ná ri szak kép zett ség meg vá lasz tá -
sá ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek cím Az elsõ ta ná ri szak kép -
zett ség meg vá lasz tá sá hoz meg fe le lõ nek te kin ten dõ alap -
kép zé si sza kok, szak irá nyok szak kép zett sé gen ként al cím
a) pont ja

a) em ber és tár sa da lom mû velt sé gi te rü let cím sza va
alatt a pe da gó gia ta nár szak kép zett ség re vo nat ko zó ren del -
ke zés he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[a) A köz ok ta tás mû velt sé gi te rü le te in vá laszt ha tó köz -
is me re ti ta ná ri szak kép zett sé gek:]

„– pe da gó gia ta nár

pe da gó gia, and ra gó gia, pszi cho ló gia, szo ci ál pe da gó gia
alap kép zé si sza kok vagy sza bad böl csé szet alap kép zé si
szak fi lo zó fia szak irá nya, ta ní tó, óvo da pe da gó gus, gyógy -
pe da gó gia. A fel so rolt alap kép zé si sza ko kon (a sza bad böl -
csé szet fi lo zó fia szak irá nyá nak ki vé te lé vel) szer zett pe da -
gó gi ai-pszi cho ló gi ai is me re tek te kin te té ben leg alább
25 kre dit tel je sí té sét el kell is mer ni.”

b) az em ber a ter mé szet ben mû velt sé gi te rü let cím sza -
va a kö vet ke zõ ren del ke zés sel egé szül ki:

[a) A köz ok ta tás mû velt sé gi te rü le te in vá laszt ha tó köz -
is me re ti ta ná ri szak kép zett sé gek:]

„– ter mé szet is me ret-ta nár

ter mé szet is me ret, bi o ló gia, fi zi ka, föld rajz, föld tu do -
má nyi, ké mia, kör nye zet tu do mány alap kép zé si szak;”

(2) A Ren de let 4. szá mú mel lék let 11.2.1. A kor mány -
ren de let sze rin ti elsõ ta ná ri szak kép zett ség meg vá lasz tá -
sá ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek cím Az elsõ ta ná ri szak kép -
zett ség meg vá lasz tá sá hoz meg fe le lõ nek te kin ten dõ alap -
kép zé si sza kok, szak irá nyok szak kép zett sé gen ként Az elsõ
ta ná ri szak kép zett ség meg vá lasz tá sá hoz meg fe le lõ nek te -
kin ten dõ alap kép zé si sza kok, szak irá nyok szak kép zett sé -
gen ként al cím b) pont ja a mû sza ki, in for ma ti kai szak kép -
zést kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zé sek kel egé szül ki:

[b) A szak kép zés, mû vé sze ti szak kép zés, il let ve alap fo kú
mû vé szet ok ta tás te rü le te in vá laszt ha tó szak mai, mû vé sze ti 
ta ná ri szak kép zett sé gek:]

„ag rár szak kép zés

– ag rár-mér nök ta nár szak kép zett sé gek:

az ag rár kép zé si te rü le ten az ag rár-mér nök ta nár szak -
kép zett sé gek nek meg fe le lõ ag rár alap kép zé si sza kok
(föld mé rõ és föld ren de zõ mér nök, me zõ gaz da sá gi és élel -
mi szer ipa ri gé pész mér nök, táj ren de zõ és kert épí tõ mér -
nök, er dõ mér nök, gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si ag rár mér -
nök, in for ma ti kus és szak igaz ga tá si ag rár mér nök, élel mi -
szer mér nök, ker tész mér nök, kör nye zet gaz dál ko dá si ag -
rár mér nök, ter mé szet vé del mi mér nök, vad gaz da mér nök,
ál lat te nyész tõ mér nök, me zõ gaz da sá gi mér nök, nö vény -
ter mesz tõ mér nök), va la mint a me zõ gaz da sá gi szak ok ta tó.

A me zõ gaz da sá gi szak ok ta tó alap kép zé si szak ról be lé -
põk ese tén a be lé pé si fel té tel az adott ag rár-mér nök ta ná ri
szak kép zett ség nek meg fe lel tet he tõ me zõ gaz da sá gi szak -
ok ta tói szak irány. Az adott alap kép zé si szak ag rár szak -
kép zett ség hi ány zó is me re te i nek kre dit je it a mes ter fo ko -
zat meg szer zé sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san – a
mes ter szin tû ag rár-mér nök ta ná ri ké pe sí tõ vizs gá ra való je -
lent ke zé sig – a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal meg ha tá ro -
zot tak sze rint kell meg sze rez ni. A ta ná ri ké pe sí tés pe da gó -
gi ai-pszi cho ló gi ai is me re tei te kin te té ben 25 kre dit tel je sí -
té sét kell el is mer ni. Az e ren de let 4. szá mú mel lék le té nek
6.2.1. pont ja sze rin ti, a ta ná ri fel ké szí tést meg ala po zó pá -
lya ori en tá ci ót se gí tõ is me re tek kö ve tel mé nye i nek tel je sí -
té se szak ok ta tó alap kép zé si sza kon szer zett szak kép zett -
ség ese tén nem fel té te le a mes ter kép zés be való belé -
pésnek.”
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26. §

A Ren de let 4. szá mú mel lék let 11.2.2. A kor mány ren de -
let sze rin ti má so dik ta ná ri szak kép zett ség meg vá lasz tá sá -
ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek b) szak mai, mû vé sze ti ta ná ri
szak kép zett sé gek pont ja má so dik be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[b) szak mai, mû vé sze ti ta ná ri szak kép zett sé gek:]
„A gyógy pe da gó gia-ta nár szak kép zett ség a gyógy pe da -

gó gia alap kép zé si szak ra épü lõ en két ta ná ri szak kép zett sé -
get adó kép zés ben sze rez he tõ.”

27. §

A Ren de let 5. szá mú mel lék le té ben az „I. VALA -
MENNYI EGYHÁZI FELSÕOKTATÁSI INTÉZ MÉNY
TEKINTETÉBEN” cím hez tar to zó Ka te ké ta-lel ki pász to ri
mun ka társ alap kép zé si szak, a Kán tor alap kép zé si szak, az
Egy há zi/fe le ke ze ti kö zös ség szer ve zõ alap kép zé si szak,
va la mint a Te o ló gia mes ter kép zé si szak, egy sé ges osz tat -
lan kép zés 7. pont ja, to váb bá a „IV. HETEDNAPI
ADVEN TISTA EGYHÁZ, A MAGYARORSZÁGI BAP -
TISTA EGYHÁZ, EVAN GÉLIUMI PÜNKÖSDI

KÖZÖS SÉG HITÉLETI SZAKJAI” cím alat ti te o ló gia
alap kép zé si szak 7. pont ja a kö vet ke zõ szö veg résszel egé -
szül ki:

„A szak és szak kép zett ség e ren de let tõl el té rõ meg ne ve -
zé se ese tén az ok le vél ben fel kell tün tet ni az e ren de let
5. szá mú mel lék le te sze rin ti azon szak és szak kép zett ség
meg ne ve zé sét is, amely nek az meg fe lel.”

28. §

(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) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a szak irá -
nyú to vább kép zés szer ve zé sé nek ál ta lá nos fel té te le i rõl
szó ló 10/2006. (IV. 25.) OKM ren de let 2. szá mú mel lék le -
té nek 2. pont ja az aláb bi ren del ke zés sel egé szül ki:

[A vá lasz tá son ala pu ló is me ret kö rök az aláb bi ak le het -
nek:]

„e) ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ve ze tõi is me re tek.”

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 26/2008. (VIII. 15.) OKM rendelethez 

 

[2. számú melléklet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 
szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez] 
 

 

22. KÉPZŐMŰVÉSZET-ELMÉLET ALAPKÉPZÉSI SZAK 

 
1. Az alapképzési szak megnevezése: képzőművészet-elmélet 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése:  

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)  

– szakképzettség: képzőművészeti elemző 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Art Theory and Management 

3. Képzési terület: művészet 

4. Képzési ág: képzőművészet 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév  

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: - 

6.2. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit; 

6.3. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit; 

6.4. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 54 kredit. 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

A képzés célja olyan elméleti szakemberek képzése, akik a művészetelmélet, a 
művészettörténet és az esztétika alapvető kérdéseinek és kihívásainak ismeretében képesek 
differenciált, kritikai reflexióra a kortárs képzőművészeti kultúra egészére nézve. A 
műhelygyakorlatok során elsajátított ismereteik birtokában a művészeti munka gyakorlati 
kérdéseit és problémáit is tudják kezelni. Alkalmasak a művészet elméleti kérdéseinek 
értelmezésére és szakmai vélemények kompetens megfogalmazására. Megfelelő 
felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzés keretében történő folytatásához. 

a) Az alapképzési szakon végzettek ismerik: 

– a művészi kifejezés különböző technikáit, eszközeit, módszereit és funkcióit, 

– az alapvető művészettörténeti, esztétikai, művészetelméleti ismeretanyagot, 

– a kortárs új média és vizuális kultúra technikai és elméleti hátterét, 

– a művészetben felhasznált anyagokat és technikákat, 

– a kulturális intézményrendszer szerkezetét, szerveződését, valamint a magánszféra 
kiállítási és vásárlói szokásrendszerét. 
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b) Az alapképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– kiállítások szervezésére, referenciaanyagok összeállítására, kiállítási kiadványok 
szerkesztésére, kiállítások koncepciójának összeállítására, forgatókönyv készítésére, 

– kiállítások költségvetésének elkészítésére, 

– projekttervezés és menedzselés megvalósítására, 

– művészek menedzselésére, 

– gyűjtemények dokumentálására, 

– művészeti folyóiratok szerkesztésére, 

– művészeti kérdésekben önálló szakmai vélemény megfogalmazására, tanácsadásra, 

– szakmai tanulmányok elkészítésére, 

– a művészetek interdiszciplináris vizsgálatára, 

– ismereteik átadására előadói, gyakorlatvezetői, publicisztikai szinten. 

c ) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– kreativitás, 

– rugalmasság, 

– autonómia, 

– problémafelismerő és -megoldó készség, 

– rendszerező kritikai érzék, 

– jó kommunikációs és meggyőző készség, 

– magas szintű írás- és elemzéskészség, 

– absztrakció képessége. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: 

- Alapozó ismeretek: 40-60 kredit 

ábrázolási technikák: hagyományos ábrázolási és sokszorosító technikák (rajz, festés, 
mintázás, grafikai eljárások), technikai médiumok (fényképezés, film, videó, multimédia), 
művészettörténet; 

kurátori alapismeretek: a képzőművészet intézményei és azok működése, kulturális 
menedzsment (intézményirányítás, közönségkapcsolat, művészeti marketing), a non-profit 
szektor és a kereskedelmi szféra különbsége; a múzeumok és galériák szerepe; a kiállítás-
rendezés problémái; a kurátori koncepciók típusai; a műtárgy- és műemlékvédelem kérdései 
és gyakorlata; 

esztétikai és művészetelméleti alapismeretek: esztétikai alapfogalmak, művészetelméleti 
beszédmódok és iskolák; művészeti érték, esztétikai ítélet, műfaji szétválasztás; rendszerező 
elméletek; 

művészet- és kultúrtörténeti alapismeretek: művészettörténet és kultúrtörténet 
(művelődéstörténet) módszerei, főbb szakaszai. 
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- Szakmai törzsanyag: 100-130 kredit 

kurátori ismeretek: a kulturális intézmények rendszere (reprezentáció és politika, kulturális 
örökség, múzeumok, galériák, folyóiratok, műemlékvédelem); művészet és társadalom 
(művészetpolitika, oktatás, állami támogatás, média); a művészet és gazdaság 
(műkereskedelem, művészeti vásárok, szponzoráció, marketing, non-profit szektor, 
alapítványok); menedzsment (intézményirányítás, közönségkapcsolat, művészeti marketing, 
arculat, adminisztráció, kurátori stratégiák); jogi ismeretek (szellemi tulajdon, szerzői jog és 
más művészi jogok); 

esztétika és művészetelmélet: a hagyományos és a kortárs művészetelméleti beszédmódok, az 
elit- és tömegkultúra kérdései, eredetiség, a műalkotás státusza, művészetfelfogás a 
médiumok tükrében, kritikai iskolák, képelméletek, a vizuális kultúra térhódítása a kortárs 
elméleti diskurzusban; 

művészettörténet és vizuális kultúra: művészettörténet és a modern vizuális kultúra, illetve 
képelméletek ismeretei, művészeti és tudományos kutatás, feminista kritika, posztkoloniális 
értelmezések, multikulturalitás, globalizáció, etnikum és környezet kérdései, a kulturális 
emlékezet technikái és a múzeum kapcsolata, a társadalmi nyilvánosság szerkezetváltása, a 
20. századi képelméletek és az új diszciplínák; 

médiaelmélet, médiatörténet: új médiumok kialakulása, története, elmélete; kommunikációs, 
képtörténeti paradigmaváltás, médiaarcheológia történeti hagyományának újrarendezése, 
értelmezése; 

társadalomtudományi alapismeretek: hagyományos és modern művészetszociológia (ízlés és 
divat kérdései, a művészet társadalmi meghatározottsága, a „magas”- és a tömegkultúra 
viszonya, vizsgálati módszerek, felmérések), művészetpszichológia (érzékelés és észlelés 
törvényszerűségei, csoport- és társadalomlélektani összefüggések), képantropológia; 

kiállítás-rendezési gyakorlatok: a művészeti kurátor feladatai, kiállítási koncepciók 
megalkotása, a művek korszerű installálása, sajtóanyag megírása, kiállítás dokumentálása, 
kiállítás-rendezés és -szervezés ismeretei, projektkészítés, költségvetés, pályázatírás, kiállítás 
tematikája, művészek kiválasztása, meghívótervezés, tárgyalástechnika, szerepjáték; 

szakmai, tudományos írásgyakorlat: sajtó- és PR-anyagok elkészítése, katalógusszerkesztés, 
pályázatírás, projektjavaslat megfogalmazása, a művészetelméleti irányhoz kapcsolódó 
esettanulmányok elkészítése, műalkotások elemzése, kritikaírás, könyv- és folyóirat-
szerkesztés. 

9. Szakmai gyakorlat:  

A szakmai gyakorlat projekt megvalósítása az alábbi témakörökön belül: kiállítás-szervezés 
és -rendezés, kiadványszerkesztés, dokumentációs technikák, digitális archiválás, multimédiás 
prezentáció, művészkövetés archiválás, dokumentáció, számítógép-kezelés, weboldal, 
adatbázis-építés. A szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit. 

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:  

Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga letétele 
vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő 
idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van. 
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2. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 15.) OKM rendelethez 

 

[3. számú melléklet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 
szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez] 
 

 

36. BIOMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: biomérnöki 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése:  

− végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) 

− szakképzettség: okleveles biomérnök 

− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Bioengineer 

3. Képzési terület: műszaki 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a vegyészmérnöki alapképzési 

szak, a biomérnöki alapképzési szak. 

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 
számításba vehető alapképzési szakok: a környezetmérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a 
kémia (kémiatanár), a biológia (biológiatanár), az élelmiszermérnöki, az anyagmérnöki. 

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok 
az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési 
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy 
egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév. 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit. 
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-50 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-30 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával 
együtt: 45-65 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;  

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;  

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja a szakterület, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelően olyan 

biomérnökök képzése, akik a megszerzett magas szintű természettudományi, műszaki és 
informatikai, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó 
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készségeik révén szakterületükön – a széleskörűen értelmezett ipari, környezeti és 
egészségvédelemmel kapcsolatos, valamint élelmiszeripari biotechnológia területén – 
tervezői, kutatási-fejlesztési és magas szintű szakmai menedzseri feladatok ellátására 
alkalmasak. A képzésben résztvevők képessé válhatnak arra, hogy tanulmányaikat a szaknak 
megfelelő doktori képzésben folytassák. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

− a biomérnöki szakmához kötött elméletet és gyakorlatot, rendelkeznek megfelelő 
szintű manualitással, mérési készséggel és ezek laboratóriumi szintű alkalmazásával, 

− a vezetéshez kapcsolódó feladatokat és tevékenységeket, 

− a számítógépes kommunikációt és elemzést, 

− a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, a 
munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint 
a mérnöketika alapvető előírásait, 

− a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható 
problémamegoldó technikákat, 

− a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

− a törvényszerűségek, összefüggések megértésére, megszerzett tudás alkalmazására és 
gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására, 

− a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó 
információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására, 

− a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, 
döntéshozásra, következtetések levonására, 

− a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére, 

− szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat, 

− önművelésre, önfejlesztésre a saját tudás magasabb szintre emelésére, 

− a műszaki – gazdasági – humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére, 

− a biotechnológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetésére, 
fejlesztésére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi feladatok 
ellátására, ezek kidolgozására, 

− kémiai, biokémiai, molekuláris biológiai és alkalmazott biotechnológiai laboratóriumi, 
kísérleti üzemi és termelő üzemi feladatok elvégzésére, új kísérleti és termelési 
metodikák elsajátítására és fejlesztésére, különösen a választott specializációnak 
megfelelő területen; 

− önálló feladatok ellátására a széles értelemben vett biotechnológiai rendszerek 
fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében, biokémiai és 
rokon tudományok kutatásában, 

− legalább egy idegen nyelven a műszaki dokumentáció, szakirodalom megértésére, 
szakmai kommunikációra. 
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c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

− kreativitás, rugalmasság, 

− problémafelismerő és -megoldó készség, 

− intuíció és módszeresség, 

− tanulási készség és jó memória, 

− széleskörű műveltség, 

− információ feldolgozási képesség, 

− környezettel szembeni érzékenység, 

− elkötelezettség és igény a minőségi munkára, 

− a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,  

− kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal, 

− alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat 
után vezetői feladatok ellátására. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges  
alapozó ismeretkörök:  

természettudományos alapismeretek: 20-30 kredit 

matematika, fizika, kémia, biológia (biokémia);  

gazdasági és humán ismeretek: 10-20 kredit 

közgazdaságtan, technológiamenedzsment, kommunikáció, biobiztonság. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10-30 kredit 

analitika, biokémia és molekuláris biológia és alkalmazásai, biológiai szabályozás, 
bioinformatika , bio- és élelmiszeripari technológiák.  

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 45-65 kredit 

differenciált szakmai ismeretek: 15-35 kredit 

bioreaktortechnika, modellezés, fenntartható fejlődés biotechnológiái (bioenergia, 
környezeti kémia, környezettoxikológia), élelmiszeranalitikai eljárások, molekulárbiológiai 
diagnosztikai és analitikai eljárások, humán mikrobiológia és virológia, gyógyszerkémia és 
farmakológia, táplálkozásbiokémia, biodegradáció stb. specializációk tárgyai; 

diplomamunka: 30 kredit.  

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve 

határoz meg. 

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:  
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú 

nyelvvizsga letétele vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges 
bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma 
van.  
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11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi 
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: 

− természettudományos alapismeretek (30 kredit): matematika, fizika, kémia, biológia – 
ebből kémia és biológia legalább 10 kredit; 

− gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, menedzsment és 
vállalkozásgazdaságtan, üzleti jog; 

− szakmai ismeretek (30 kredit): fizikai kémia, biokémia és molekuláris biológiai 
ismeretek és alkalmazásaik, mérés és irányítástechnika, géptan, vegyi- illetve bioipari 
művelettan, bioipari technológiák. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább  
40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

 

 

37. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS ELJÁRÁSTECHNIKAI GÉPÉSZMÉRNÖKI 
MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése:  

− végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) 

− szakképzettség: okleveles épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök 

− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Building service and process engineer 

3. Képzési terület: műszaki 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki és az energetikai 
mérnöki alapképzési szak. 

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 
számításba vehető alapképzési szakok: az anyagmérnöki, a gépészmérnöki, az energetikai 
mérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki, a közlekedésmérnöki és a 
mechatronikai mérnöki alapképzési szakok. 

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok 
az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési 
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy 
egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 
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6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit  

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-60 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 12-30 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával 
együtt: 46-60 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit; 

6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek  az épületgépészeti és technológiai 

berendezések és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, 
üzemeltetésére és karbantartására; az épületgépészeti és technológiai rendszerek, valamint 
rendszer-elemek informatikai, irányítástechnikai és biztonságtechnikai feladatainak 
megvalósítására, környezetszempontú alkalmazására; vezetési, irányítási és szervezési 
feladatok ellátására; az épülettechnikai műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció 
feladatainak ellátására; hazai és/vagy nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való 
kapcsolódásra, azok koordinálására, valamint a tanulmányok doktori képzés keretében való 
folytatására is. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

− a szakmához kötött elméletet és gyakorlatot, rendelkeznek bizonyos szintű 
manualitással, mérési készséggel és ezek laboratóriumi szintű ismeretével, 

− a vezetéshez kapcsolódó feladatokat és tevékenységeket, 

− a számítógépes kommunikációt és elemzést, 

− a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, a 
munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint 
a mérnöketika alapvető előírásait, 

− a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható 
problémamegoldó technikákat, 

− a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  

− a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó 
technikák felhasználására, 

− a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó 
információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására, 

− a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, 
döntéshozásra, következtetések levonására, 

− a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére, 

− szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat, 

− önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére, 
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− a műszaki – gazdasági – humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére, 

− rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex rendszerek 
globális tervezésére, integrált ismeretek alkalmazására,  

− épületgépészeti és technológiai gépészeti folyamatok modellezésére, a modellek 
matematikai megfogalmazására, megoldására és a megoldás alkalmazására, 

− épületek teljeskörű épületgépészeti rendszerének tervezésére, szakértésére, 
kivitelezésére, üzemeltetésére, karbantartásának irányítására, gépek, berendezések 
bármilyen közeggel való ellátására és hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására, 

− gépészeti eljárások és folyamatok, valamint az azokat megvalósító gépészeti és 
hőtechnikai berendezések tervezésére, szakértésére, kivitelezésére, üzemeltetésére, 
karbantartásának irányítására, 

− épületgépészeti és technológiai gépészeti rendszerek komplex elemzésére és 
optimalizálására, 

− a technológiai rendszerek tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos 
eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására, 

− az épületgépészeti és más technológiai rendszerek minőségbiztosítására, 

− a választott szakiránytól függően épülettechnikai eljárások és folyamatok gépeinek, 
berendezéseinek analízisére, fejlesztésére, tervezésére, gyártására, üzemeltetésére. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  

− kreativitás, rugalmasság,  

− problémafelismerő és -megoldó készség, 

− intuíció és módszeresség, 

− tanulási készség és jó memória, 

− széles műveltség, 

− információ feldolgozási képesség, 

− környezettel szembeni érzékenység, 

− elkötelezettség és igény a minőségi munkára, 

− a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás, 

− kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal, 

− alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat 
után vezetői feladatok ellátására. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 

természettudományos alapismeretek: 20-40 kredit 

matematika, fizika, mechanika, anyagtudomány, elektrotechnika, hő- és áramlástan, és 
további tantárgyak intézményi hatáskörben; 
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gazdasági és humán ismeretek: 10-20 kredit 
pénzügyi, marketing és vezetői ismeretek, minőségbiztosítás, környezetvédelem, mérnöki 

etika, jog, további tantárgyak intézményi hatáskörben. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 12-30 kredit 

épületgépészeti berendezések és rendszerek, megújuló energiák, technológiai gépészeti 
rendszerek, tervezési ismeretek, önálló (projekt) feladat, további, intézményi hatáskörű 
szakmai törzsanyag. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46-60 kredit 

differenciált szakmai ismeretek:  

minden olyan speciális szakmai ismeret, amely elsősorban a komfort épületgépészet, az 
eljárástechnika, az épületgépészeti technológia, a környezettechnológia, az irányítás és 
biztonságtechnika, a létesítménytechnikai szervezés szakterületek eredményes műveléséhez 
és fejlesztéséhez szükséges. 

diplomamunka: 30 kredit. 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve 

határoz meg. 

10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú 

nyelvvizsga letétele vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges 
bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma 
van. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási 

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a 
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:  

− természettudományos alapismeretek (30 kredit): matematika, fizika, kémia, 
mechanika, anyagismeret, hő- és áramlástan; 

− gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, 
környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány; 

− szakmai ismeretek (30 kredit): általános géptan, elektrotechnika, gépszerkesztés 
alapjai, CAD/CAM alapjai, gépelemek, gépészmérnöki alapismeretek, fémek 
technológiája, polimer anyagtudomány és technológia, gépgyártás-technológia, 
informatikai rendszerek, programtervezés, mérés és jelfeldolgozás, 
áramlástechnikai és kalorikus gépek, irányítástechnika, elektronika, digitális 
technika, anyagmozgató gépek és rendszerek, biztonságtechnika, vegyipari és 
élelmiszeripari gépészet, épületgépészet, energetika, energiaellátás és felhasználás, 
épületenergetika, megújuló energiaforrások, minőségbiztosítás, mobil gépek, 
mezőgazdasági gépek, gép- és terméktervezés, környezetipar. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 
40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
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38. MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 
 

1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése:  

− végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) 

− szakképzettség: okleveles műszaki menedzser 

− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MSc in Engineering Management 

3. Képzési terület: műszaki 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki menedzser alapképzési 

szak, valamint a főiskolai szintű műszaki menedzser alapképzési szak. 

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 
számításba vehető alapképzési szakok: a műszaki képzési terület további alapképzési 
szakjai. 

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok 
az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési 
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy 
egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit  

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-56 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 10-30 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával 
együtt: 46-60 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit; 

6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, 

gazdálkodási- és szervezéstudományi, valamint nyelvi ismereteik, készségeik révén képesek 
komplex műszaki-gazdasági feladatok menedzselésére, azaz a technológiai folyamat műszaki 
és gazdasági megtervezésére, megszervezésére, a megvalósítás irányítására és az eredmények 
számbavételére, értékelésére, valamint a gazdálkodás- és szervezéstudományi tanulmányok 
doktori képzés keretében való folytatására is. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

− a műszaki, gazdálkodási és menedzsment területek alapfogalmait, ismereteit és fő 
összefüggéseit, 
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− a műszaki berendezések, rendszerek funkcionális működését, követelményrendszerét, 
a gazdaságos működés feltételeit, 

− a szervezetek, mint céltudatos rendszerek működési elveit, 

− a szervezetekben a műszaki, gazdasági és menedzsment jellegű tevékenységeket és 
azok összefüggéseit, 

− a termelő és szolgáltató vállalkozások alapításához és működésük menedzseléséhez 
szükséges elméletet és módszertant, 

− a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, a 
munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint 
a mérnöketika alapvető előírásait, 

− a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható 
problémamegoldó technikákat, 

− a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  

− a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó 
technikák felhasználására, 

− a termelési és szolgáltató folyamatok műszaki, gazdasági, humán és társadalmi 
szempontból történő áttekintésére és az egyes szakterületek képviselői közötti 
kommunikációra, 

− üzleti tervek készítésére és megvalósítására, 

− műszaki-gazdasági döntés-előkészítési feladatok elvégzésére és döntéshozatalra, 

− innovációs stratégiák kidolgozására és megvalósítására,  

− a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, 
döntéshozásra, következtetések levonására, 

− önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére, 

− integrált ismeretek alkalmazására a műszaki berendezések, technológiai folyamatok, 
anyagok és technológiák, valamint a kapcsolódó elektronika és informatika 
szakterületeiről, 

− a termelési rendszerek tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos 
eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására, 

− a műszaki értékelemzés feladatainak elvégzésére, 

− a termelési rendszerek és technológiák minőségbiztosítására,  

− a gazdálkodás minőségi és hatékonysági mutatóinak javítására. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  

− kreativitás, rugalmasság, 

− jó kommunikációs, érveléstechnikai és együttműködési készség,  

− problémafelismerő és -megoldó készség, 

− intuíció és módszeresség, 
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− fogékonyság az újdonságok iránt, 

− tanulási készség és jó memória, 

− széles műveltség, 

− fejlett analizáló és szintetizáló képesség, 

− információfeldolgozási képesség, 

− környezettel szembeni érzékenység, 

− erős etikai tartás, a kritikai és önkritikai érzék egyensúlya a döntéshozatal során,  

− sikerorientált beállítódás minőségtudattal párosulva, 

− a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás, 

− kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal, 

− alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat 
után vezetői feladatok ellátására. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 

alapozó ismeretkörök: 

természettudományos alapismeretek: 20-36 kredit 

matematika, fizika, kémia, és további tantárgyak (pl. biológia, mechanika, ökológia, stb) 
intézményi hatáskörben; 

gazdasági és humán ismeretek: 10-20 kredit 

nemzetközi menedzsment és gazdaságtan, versenyképesség elemzése, munkagazdaságtan, 
fenntartható fejlődés, szervezetfejlesztés, humánerőforrás menedzsment, kommunikációs 
ismeretek, további tantárgyak intézményi hatáskörben. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10-30 kredit 

rendszeranalízis, rendszerek tervezése és irányítása, folyamatszabályozás, ágazati 
technológiák (gépipari, vegyipari, stb. pl. nanotechnológia, biotechnológia, hulladékszegény 
technológiák), további, intézményi tantervben meghatározott szakmai ismeret.  

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46-60 kredit 

differenciált szakmai ismeretek:  

minden olyan speciális szakmai ismeret, amely egy-egy műszaki, technológiai és a hozzájuk 
kapcsolódó menedzsment szakterületek eredményes műveléséhez és fejlesztéséhez szükséges. 

diplomamunka: 30 kredit. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök közül (8.2 és 8.3) a műszaki 
ismeretek aránya legalább 50%. 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve 

határoz meg. 
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10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C-típusú 

nyelvvizsga letétele vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges 
bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma 
van. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási 

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a 
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: 

− természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, 
mechanika, anyagismeret, biológia; 

− gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, 
környezetvédelem, minőségbiztosítás, gazdaságstatisztika, társadalomtudomány; 

− szakmai ismeretek (30 kredit): műszaki ábrázolás, gépszerkezetek, informatika és 
alkalmazások, gyártási és technológiai ismeretek, menedzsment, pénzügyek, 
államigazgatási-jogi ismeretek, differenciált szakmai ismeretek a műszaki, 
technológiai és a menedzsment, gazdálkodási szakterületekről. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 
30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
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3. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 15.) OKM rendelethez 

 

[3. számú melléklet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 
szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez] 

 

 

14. NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: növénytermesztő mérnöki 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) 

– szakképzettség: okleveles növénytermesztő mérnök 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MSc in Crop Production 

3. Képzési terület: agrár 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a növénytermesztő mérnöki, 

mezőgazdasági mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, valamint a kertészmérnöki 
alapképzési szak. 

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 
számításba vehető alapképzési szakok: élelmiszermérnöki, erdőmérnöki, vadgazda mérnöki, 
állattenyésztő mérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, mezőgazdasági 
gépészmérnöki, valamint a biológia alapképzési szak. 

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok 
az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési 
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy 
egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 19-37 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-40 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 14-34 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan növénytermesztő mérnökök képzése, akik széles természettudományi, 

termesztéstechnológiai, növényvédelmi, növénynemesítési és élelmiszergazdasági komplex 



 
 
 
 
13988 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y  2008/120. szám 

ismeretekkel rendelkeznek. A végzett hallgatók a szántóföldi növények, elsősorban a 
gabonanövények, ipari- és olajnövények, takarmánynövények és energianövények 
termesztéséhez szükséges ismereteik birtokában alkalmasak a szántóföldi növénytermesztés 
szervezési és irányítási folyamatainak vezetésére. Alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, 
kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére, valamint tanulmányaik doktori képzés 
keretében történő folytatására. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a legkorszerűbb termesztéstechnológiai ismereteket, 

– a növénytermesztés természettudományos alapjait, 

– a növénytermesztés műszaki hátterét, 

– az egészséges, magas biológiai értékű termékek előállításának módszerét, 

– a gazdasági, humán, környezeti és minőségbiztosítási rendszereket, 

– a fenntartható gazdálkodás, a mezőgazdaság műszaki-technológiai fejlesztés 
alapelveit. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– növénytermesztési projektek tudományos alapossággal történő önálló 
kidolgozására, koordinálására, vezetésére, ellenőrzésére, 

– korszerű termesztéstechnológiai és kutatási ismeretek adaptálására, 

– a szakterület problémáinak felismerésére, használható megoldások kidolgozására, 
innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére, 

– növénytermesztési szaktanácsadási feladatok ellátására, 

– pályázati tevékenység menedzselésére, 

– növénytermelési folyamatok szervezésére, ellenőrzésére, valamint kutatási 
eredmények gyakorlati megvalósítására, 

– mezőgazdasági, vidékfejlesztési térségi és régiós szak- és közigazgatási feladatok 
ellátására, 

– az adott tájra adaptálható környezetorientált növénytermesztési, agroökológiai és 
talajművelési technológiák tervezésére, irányítására, bemutató farmok és projektek 
létesítésére, 

– a minőségi termék-előállítás biztonságát, ezáltal a piaci viszonyok harmóniáját 
fenntartó gazdasági társaságok, farmgazdaságok vezetésére. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– problémafelismerő és -megoldó képesség, 

– kreativitás, 

– minőségi agrártermékek létrehozása iránti elkötelezettség, 

– környezet megóvását szem előtt tartó növénytermesztő mérnöki szemlélet, 

– mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs ismeretek, 

– szakmai felelősségtudat, 

– szakmai továbbképzés iránti igény, 
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– alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői 
feladatok ellátására. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
kötelező alapozó ismeretkörök 19-37 kredit: 

termesztett növények élettana, szerves és biokémia, alkalmazott talajtan, mezőgazdasági 
informatika, mezőgazdasági mikrobiológia. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 25-40 kredit: 

növénynemesítés, növénytermesztés, alkalmazkodó talajművelés, növényi biotechnológia, a 
szántóföldi növények betegségei, a szántóföldi növények kártevői, gyomirtás, integrált 
növényvédelem, gyepgazdálkodási rendszerek, szakigazgatási és vezetési ismeretek, jogi 
ismeretek, a növénytermesztés ökonómiája. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 44-64 kredit 

differenciált szakmai ismeretek 14-34 kredit: 

a fajtaelismerés és vetőmag-minősítés jogi alapjai, növénynemesítés és fajtafenntartás, 
transzgénikus növények, vetőmag-feldolgozás, vetőmagvizsgálat, vetőmag-minősítés, 
ökológiai növénytermesztés, ökológiai növényvédelem, mezei és vizes élőhelyek 
fejlesztése, földminősítés, kutatásmódszertan, kommunikáció, élelmiszer-növények 
termesztésének higiéniája, növényi élelmiszerek toxikológiája, posztharveszt technológiák, 
logisztika, agrártörténet; 

diplomamunka: 30 kredit.  

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve 

határoz meg. 

10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú 
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely 
olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 84 kredit a korábbi 
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi ismeretek, 
mezőgazdasági ismeretek, gazdasági-gazdálkodási ismeretek, műszaki ismeretek. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 
60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A 84 kredithez – a legalább 60 kredit elismerése után – 
még hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a 
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint szerezze 
meg. 
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15. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) 

– szakképzettség: okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MSc in agro-environmental 

3. Képzési terület: agrár 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: környezetgazdálkodási 

agrármérnöki alapképzési szak. 

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 
számításba vehető alapképzési szakok: mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő mérnöki, 
állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, 
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki 
alapképzési szak. 

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok 
az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési 
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy 
egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 12-32 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 22-42 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-40 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan környezetgazdálkodási agrármérnökök képzése, akik megszerzett 

természettudományi és környezettudományi ismereteik birtokában alkalmasak a 
szakterületüknek megfelelő termelési folyamatok, illetőleg minőségbiztosítási szolgáltatások 
irányítási feladatainak ellátására és azok felügyeletére, a mezőgazdaság és a környezet széles 
értelmű kapcsolatrendszerének figyelembevételével. Alkalmasak vezetői, illetve kutatói 
munkakörök betöltésére, valamint tanulmányaik doktori képzés keretében történő 
folytatására. 
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a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 
– a legkorszerűbb termesztéstechnológiai ismereteket, 

– a mezőgazdasági termelés természettudományos alapjait, 

– a mezőgazdasági termelés és környezet viszonyát, 

– a természetes környezet megóvásának alapelveit, 

– az egészséges, magas biológiai értékű termékek előállításának alapjait, 

– környezetvédelmi előírásokat, 

– a fenntartható gazdálkodás, a mezőgazdaság műszaki-technológiai fejlesztés 
alapelveit. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– önálló, környezetszemléletű gazdálkodásra, korszerű mezőgazdasági technológiák 
alkalmazására, fejlesztésére, 

– agrár és környezetvédelmi szakigazgatási alap- és irányítói feladatok ellátására, 

– megfelelő gyakorlat megszerzése után a regionális és határokon átnyúló agrár és 
környezeti konfliktusok kezelésére, megoldási javaslatok kidolgozására és 
kivitelezésre, 

– agro-ökológiai potenciál különböző léptékű felmérésére és fenntartható kezelésére a 
térségi, települési és birtok szintű tervezési folyamatokban, 

– természetes biológiai alapú környezetvédelmi technológiák tervezésére, 
fejlesztésére, kivitelezésére és ellenőrzésére, 

– vállalatok környezetirányítási rendszerének tervezésére, 

– települési környezetgazdálkodási, hulladékgazdálkodási feladatok tervezésére, 
irányítására, 

– az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok térségi, települési és birtok szintű 
adaptációjára, tervezésére, valamint szaktanácsadásra, ellenőrzésre. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– önálló munkára való alkalmasság, 

– javaslatainak megfelelő szintű indoklására, verbális és írott előadásra való képesség, 

– kreativitás, 

– minőségi agrártermékek létrehozása iránti elkötelezettség, 

– a környezet megóvását szem előtt tartó agrármérnöki szemlélet, 

– mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs ismeretek, 

– szakmai felelősségtudat, 

– szakmai továbbképzés iránti igény, 

– alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői 
feladatok ellátására. 
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
kötelező alapozó ismeretkörök 12-32 kredit: 

multidiszciplináris természettudományos ismeretek (a környezettudomány fizikai, 
biokémiai, biológiai ismeretkörei); gazdasági és humán tudományi ismeretek 
(szakigazgatási ismeretek, szociológia, vezetési ismeretek); tudományos kutatás-
módszertani, elemzési és közlési ismeretek (környezet és agrártudományi 
kutatásmódszertan, tudományos közléstan). 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 22-42 kredit: 

gazdálkodás (erőforrás-gazdálkodás, fenntartható mezőgazdasági rendszerek és 
technológiák); védelem (környezeti elemek és folyamatok felmérése, értékelése és 
védelme, környezeti méréstechnika, ökotoxikológia, környezettechnológia, 
természetvédelem); fejlesztés-tervezés (rendszerelmélet, területi tervezés, műszaki 
ismeretek, földhasználat, vízkészlet- és tájgazdálkodás, környezetminőség, környezeti és 
térinformatika); társadalmi-gazdasági ismeretek (környezetfilozófia, agrár- és 
környezetpolitika, környezet-gazdaságtan, környezeti jog). 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 50-70 kredit:  

differenciált szakmai ismeretek 20-40 kredit: 

az agrár-környezetgazdálkodás, a környezet- és tájvédelem, a környezettervezés 
ismeretkörei; 

diplomamunka: 30 kredit.  

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve 

határoz meg. 

10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú 
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely 
olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 84 kredit a korábbi 
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi ismeretek, 
mezőgazdasági ismeretek, gazdasági-gazdálkodási ismeretek, műszaki ismeretek. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 
60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A 84 kredithez – a legalább 60 kredit elismerése után – 
még hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a 
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint szerezze 
meg. 
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16. DÍSZKERTÉSZETI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: díszkertészeti mérnöki 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) 

– szakképzettség: okleveles díszkertészeti és növényalkalmazási mérnök 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MSc in amenity horticulture and plant 
applying 

3. Képzési terület: agrár 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a kertészmérnöki, a 

növénytermesztő mérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, az erdőmérnöki és a tájrendező és a 
kertépítő mérnöki alapképzési szak. 

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 
számításba vehető alapképzési szakok: a természetvédelmi mérnöki, a környezetgazdálkodási 
agrármérnöki, a környezetmérnöki, továbbá a biológia alapképzési szak. 

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok 
az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési 
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy 
egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 16-20 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-52 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 16-24 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett díszkertészeti ismereteik 
birtokában az élhető egészséges emberi környezet kialakításában és fenntartásában képesek 
önálló munkavégzésre. Ismerik az egyes növények ökológiai igényét, szaporításmódját, 
alkalmazásuknak lehetőségeit. Alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői 
munkakörök betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő 
folytatására. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a növényföldrajz és a tájalkotó növényzet összefüggéseit, 

– a kertészeti informatikai rendszereket és azok alkalmazását, 
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– a növényi molekuláris genetika és géntechnológia alapjait, 

– a termelő ökoszisztémák működését, 

– a természetvédelem alapvető kérdéseit, 

– a növények szaporodás és szaporítás-biológiájának alapjait, 

– a magyar és nemzetközi dísznövénytermesztés, forgalmazás és növényalkalmazás 
területét, lehetőségeit, 

– a kerttervezés alapjait, 

– a díszkertészet mint speciális ágazat menedzsmentjének alapelveit, 

– a kertészet kialakulásának, fejlődésének történetét, 

– a tudomány és a gyakorlat legújabb eredményeit, és azok készségszintű használatát, 

– multifunkcionális növényalkalmazással kapcsolatos elveket, 

– a fenntartható gazdálkodás, az élhető környezet kialakításának és fenntartásának 
műszaki- technológiai alapelveit. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– a díszkertészet és növényalkalmazás szakterületén a legújabb gyakorlati módszerek 
és megoldások valamint a legfontosabb kutatási irányok és metodikák 
alkalmazására, 

– a dísznövénykertészetben, zöldfelületi növényalkalmazásban és a kapcsolódó 
szakterületeken vezetési feladatok ellátására, a természettudományos, 
környezetvédelmi, technológiai és gazdasági szempontok együttes figyelembe-
vételével,  

– a dísznövényekkel kapcsolatos interdiszciplináris komplex ismeretek alkalmazására a 
termesztés, a forgalmazás, a minőségbiztosítás és a fenntartható környezetrend-
szerek terén, 

– készség a dísznövény-termesztési rendszerek optimális alkalmazására és fejlesztésére 
a környezethasznosítás lehetőségeinek figyelembevételével, 

– képesség és készség a tudomány eszköztárával megoldható problémák felismerésére, 
a problémák megoldási módjának meghatározására, ennek érdekében kutatási és 
fejlesztési programok, projektek kidolgozására és menedzselésére, 

– a szakterülethez kapcsolódó alapvető tudományos munkák kritikus értékelésére és a 
megszerzett ismeretek kreatív alkalmazására, 

– a szakterület problémáinak felismerésére, használható megoldások kidolgozására, 
innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére, 

– szaktanácsadási feladatok ellátására, 

– pályázati tevékenység menedzselésére, 

– termelési folyamatok szervezésére, ellenőrzésére, valamint kutatási eredmények 
gyakorlati megvalósítására. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– problémafelismerő és -megoldó képesség, 

– kreativitás, 
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– környezettel szembeni érzékenység, 

– mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs ismeretek, 

– szakmai felelősségtudat, 

– szakmai továbbképzés iránti igény, 

– alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői 
feladatok ellátására. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
kötelező alapozó ismeretkörök 16-20 kredit: 

természeti erőforrások, növényföldrajz, -ökológia és természetvédelem, informatikai 
rendszerek, genetikai ismeretek, tájalkotó növényzet és termőtájak, a zöldkörnyezet műszaki 
háttere, kísérlettervezés. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 40-52 kredit: 

termelő ökoszisztémák működése és szabályozása; a növényalkalmazás alapjai; globalizált 
dísznövénytermesztés különös tekintettel a szabadföldi kultúrák kontinensen belüli, illetve 
kontinensek közötti szakosodására, növényélettan és molekuláris növénybiológia, 
szaporodás- és szaporítás-biológia; a növénykórtan és rovartan biológiai alapjai; az 
egészség és zöldkörnyezet kapcsolata. A kertészet története, a kertészet üzemgazdaságtani 
és marketing vonatkozásai, kerttervezési és geodéziai ismeretek, a díszkertészet termesztő 
és fenntartó közegei. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46-54 kredit 

differenciált szakmai ismeretek 16-24 kredit: 

szabadföldi és beltéri növényalkalmazás, zöldfelület gazdálkodás, formatan és 
virágkötészet, többkomponensű fás növények biológiája, bioregulátorok a faiskolában 
biodiverzitás és természetvédelem, növénygyűjtemények fenntartása, terepi botanika, a 
természetvédelem általános és történeti kérdései, in vitro technikák, kertészeti dendrológia, 
fás és lágyszárú haszonnövények a zöld környezetben, faiskolai üzem és áruforgalom; 

diplomamunka: 30 kredit.  

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve 

határoz meg. 

10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú 

nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely 
olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 84 kredit a korábbi 
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi ismeretek, 
mezőgazdasági ismeretek, gazdasági, vidékfejlesztési és szakigazgatási ismeretek. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 
60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A 84 kredithez – a legalább 60 kredit elismerése után – 
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még hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a 
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint szerezze 
meg. 

 

 

17. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI  

MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése:  

− végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) 

− szakképzettség: okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök 

− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mechanical Engineer in agriculture and 
food-industry 

3. Képzési terület: agrár 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mezőgazdasági és 
élelmiszeripari gépészmérnöki és a gépészmérnöki alapképzési szak. 

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 
számításba vehető alapképzési szakok: az anyagmérnöki, az energetikai mérnöki, az ipari 
termék és formatervező mérnöki, a közlekedésmérnöki és a mechatronikai mérnöki 
alapképzési szak. 

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok 
az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési 
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy 
egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-45 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 18-30 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával 
együtt: 46-60 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit; 

6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 
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7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek elsősorban a mezőgazdaság, az 

élelmiszeripar, a vidékfejlesztés szempontjából fontos un. környezetipar műszaki hátterét 
alkotó gépek és géprendszerek tervezésére, fejlesztésére, üzemeltetésére és üzemfenntartására. 
Képesek továbbá az összetett tevékenységet végző mezőgazdasági és élelmiszeripari 
nagyüzemek, vállalkozások műszaki irányítására, a tudományos eredmények gyakorlati 
alkalmazására. Megfelelő műszaki és alkalmazott biológiai elméleti alapot szerezve képesek a 
szakirányú kutatómunkára, nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok 
koordinálására, valamint a mezőgazdaság és élelmiszeripari gépészeti tanulmányok doktori 
képzés keretében való folytatására is. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

− a gépészmérnöki – ezen belül a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki – 
szakmához kötött elméletet és gyakorlatot, rendelkeznek bizonyos szintű 
manualitással, mérési készséggel – ezek laboratóriumi szintű ismeretével, 

− a vezetéshez kapcsolódó feladatokat és tevékenységeket, 

− a számítógépes kommunikációt és elemzést, 

− a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, a 
munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint 
a mérnöketika alapvető előírásait, 

− a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható 
problémamegoldó technikákat, 

− a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  

− a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó 
technikák felhasználására, 

− a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó 
információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására, 

− a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, 
döntéshozásra, következtetések levonására, 

− a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére, 

− magyar és legalább egy idegen nyelven való kommunikációra, 

− szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat, 

− önművelésre, önfejlesztésre a saját tudás magasabb szintre emelésére, 

− a műszaki-, biológiai-, gazdasági-, és humán-erőforrások kezelésének komplex 
szemléletére, 

− rendszerszemléletű, folyamat orientált gondolkodásmód alapján komplex rendszerek 
globális tervezésére, 

− integrált ismeretek alkalmazására a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészeti 
berendezések és folyamatok, a mezőgazdasági, az élelmiszeripari, a gépipari anyagok 
és technológiák, valamint a kapcsolódó elektronika, és informatika szakterületeiről, 
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− a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészeti rendszerek tervezésében, szervezésében és 
működtetésében használatos eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására, 

− a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészeti rendszerek és technológiák 
minőségbiztosítására, méréstechnikai és jelfeldolgozási feladatok megoldására, 

− választott szakiránytól függően a mezőgazdasági és élelmiszeripari eljárások és 
folyamatok gépeinek, berendezéseinek analízisére, fejlesztésére, tervezésére, 
gyártására, üzemeltetésére. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  

− kreativitás, rugalmasság, 

− problémafelismerő és -megoldó készség, 

− intuíció és módszeresség, 

− tanulási készség és jó memória, 

− széles műveltség, 

− információfeldolgozási képesség, 

− környezettel szembeni érzékenység, 

− elkötelezettség és igény a minőségi munkára, 

− a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás, 

− kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal, 

− alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat 
után vezetői feladatok ellátására. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 

alapozó ismeretkörök: 

természettudományos alapismeretek: 20-30 kredit 

matematika, fizika, mechanika, anyagtudományok, hő- és áramlástan, és további tantárgyak 
intézményi hatáskörben;  

gazdasági és humán ismeretek: 10-15 kredit 

mérnöketika, műszaki gazdaságtan, vállalatirányítási rendszerek, ergonómia és további 
tantárgyak intézményi hatáskörben. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 18-30 kredit 

modellalkotás, folyamatirányítás elmélete, anyag és energiatransport, elektrotechnika, 
ökotechnológia, gyártórendszerek, tervezés módszertani ismeretek, méréselmélet, önálló 
(projekt) feladat, további, intézményi hatáskörű szakmai törzsanyag.  

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46-60 kredit 

differenciált szakmai ismeretek:  

minden olyan speciális szakmai ismeret, amely a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, illetve a 
vidékfejlesztéshez kapcsolódó ún. környezetipar műszaki hátterét alkotó gépek és 
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géprendszerek tervezése, gyártása, üzemeltetése és üzemfenntartása szakterületek 
eredményes műveléséhez és fejlesztéséhez szükséges; 

diplomamunka: 30 kredit.  

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve 

határoz meg. 

10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C-típusú 

nyelvvizsga letétele vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges 
bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma 
van. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási 

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a 
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: 

− természettudományos alapismeretek (30 kredit): matematika, fizika, kémia, 
mechanika, anyagismeret, hő- és áramlástan; 

− gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, 
menedzsment ismeretek, környezetvédelem, munkavédelem, társadalomtudomány; 

− szakmai ismeretek (40 kredit): mezőgazdasági és élelmiszeripari alapismeretek, az 
anyagismeret, hő- és áramlástan, gépelemek, elektro- és irányítástechnika, 
logisztika- és anyagmozgatás, gépszerkezettan, mezőgazdasági és élelmiszeripari 
gépek, gyártástechnológia, minőségbiztosítás, települési, környezetmérnöki 
ismeretek, műszaki informatika, környezettechnika, energiagazdálkodás, 
gépüzemeltetés, és a gépüzemfenntartás témaköreiből. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 
50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

 

 

18. BIRTOKRENDEZŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 
 

1. A mesterképzési szak megnevezése: birtokrendező mérnök 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

 – végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) 

 – szakképzettség: okleveles birtokrendező mérnök 

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Master of Land Management 

3. Képzési terület: agrár 
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4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: földmérő és földrendező mérnöki 

alapképzési szak. 

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 
vehető alapképzési szakok: tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szak, 
környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak, természetvédelmi mérnöki alapképzési 
szak. 

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap- és 
mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a 
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai, vagy egyetemi szintű 
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 28-30 kredit 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 32-36 kredit 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-32 kredit 

6.4. A szabadon választható anyaghoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit  

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan birtokrendező mérnökök képzése, akik képesek – a birtokrendezés 
tulajdonjogi és földhasználati (térképi, és szöveges adatbázisban tárolt) adatok regisztrálásán, 
nyilvántartásán, dokumentálásán alapuló és a fenntartható földhasználati stratégiák 
ismeretében – a gazdaságosan művelhető birtokok, családi gazdaságok, ésszerűen használható 
és az érdekelt felek bevonásával kialakítható birtokszerkezet megvalósítására, a 
mezőgazdasági termelőtevékenység és a munkavégzés feltételeinek, az agrárgazdálkodás és 
az életminőség optimumának figyelembevételével. A végzettek képesek az adott terület 
termelési, közösségi célok érdekében történő átméretezésére, az említett szempontok 
figyelembe vételével. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő 
folytatására. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a természeti környezetben, a társadalomban és az agráriumban zajló folyamatokat, 

– a környezetvédelem és fenntarthatóság stratégiai céljait, 

– a statisztika alapvető összefüggéseit, 

– a birtokrendezés törvényi szabályozási koncepcióját, 

– a térképrendszereket, a térbeli infrastruktúra használatát, 

– az ingatlan-nyilvántartás jogi hátterét, 

– az ingatlan-értékbecslés módszereit, 

– a projektmenedzsment fogalomrendszerét, 
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– a számítógépes tervezési és térinformatikai módszereket, 

– a birtokrendezési projektek tapasztalatait és módszertanát. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– a földcserék, a művelési ág elrendezés, a táblák, birtoktestek mérete, a vizek 
rendezettsége, a mezőgazdasági terület közlekedési viszonyai, létesítményei, a vidéki 
térségek életfeltételei optimalizálására a természeti környezet egyidejű védelmével, 

– tevékenységük alapján a lakosság minőségi agrártermékekkel való ellátásának és az agrár-
gazdaság piaci kapcsolatainak javítására, továbbá a vidék eltartó képességének növelésére, 

– az ismeretcsoportok témáinak integrálására, 

– a tervezési terület optimális hasznosítására és alternatív megoldások kidolgozására, 

– a különböző vidékfejlesztési és birtokrendezési modellek megértésére, tervezésére és 
működtetésére, 

– a különféle hazai és EU-s projektekben való együttműködésre, pályázatok 
elkészítésére, 

– a rendezés korszerű informatikai eszközökkel történő szervezésére, igazolására és 
támogatására, 

– az érdekelt felek igényeinek felmérésére, teljesítésére, meggyőzésére, 

– vezetői, szakértői és tervezői jogosultságok megszerzésére, 

–  a környezeti erőforrások magabiztos kezelésére, 

– a tulajdonjogi és földhasználati (térképi, és szöveges adatbázisban tárolt) adatok 
regisztrálására, nyilvántartására és dokumentálására, 

– a földhasználati stratégiák kialakítására és a birtokszerkezet javítására, 

– a tanulás során felmerülő társadalmi, tudományos és etikai kérdések kezelésére, 

– idegen nyelven történő kommunikációra, 

– kutatás-fejlesztési módszerek kidolgozására és azok gyakorlati alkalmazására. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 
–    szakmai és szakmaközi együttműködés, 
– az etikus mérnöki-gazdasági magatartás, 
– egyéni felelősségvállalás, 
– kreativitás, 
– pontos, lelkiismeretes munkavégzés, nagy munkabírás, terhelhetőség, 
– önálló munkavégzési és döntési képesség,  
– az önképzés képessége, 
– döntéshozatali képesség, 
– a gyorsan változó technológiák szakmai alapelveinek önálló elsajátítása, 
– a felmerülő problémák felismerése és megoldása,  
– jó kommunikációs, kapcsolatteremtő és meggyőző képesség csoportmunkában,  
– jó együttműködési készség. 
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
kötelező alapozó ismeretkörök: 28-30 kredit 

természet- és gazdaságföldrajz, növény- és állattani ismeretek, matematikai statisztikai 
elemzések, településszociológia és konfliktuselemzés, közigazgatási jog, agrárgazdaságtan, 
EU agrár- és földbirtok-politika. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező témakörei: 32-36 kredit 

földjog és földügyi intézményhálózat, agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális 
alkalmazása, földhasználati tervezés és monitoring, adatgyűjtési módszerek, birtoktervezési és 
rendezési ismeretek, vízgazdálkodás, pénzügyi ismeretek, számítógéppel támogatott 
birtoktervezés. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50-52 kredit 

differenciált szakmai ismeretek: 30-32 kredit 

a szakmai törzsanyag egyes részterületeinek speciális ismeretei (vidék- és területfejlesztés, 
természeti erőforrás és környezetgazdálkodás, tájrendezés és tájvédelem, mezőgazdasági 
infrastruktúra alapjai, földügyi és információs rendszerek, térbeli döntés-előkészítés), 
birtokrendezési esettanulmányok, szakmai idegen-nyelv; 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A szakmai gyakorlat külső terepen, gyakorló helyszíneken elkészített környezeti 
hatáselemzés, esettanulmány, illetve vidékfejlesztési stratégia. 

10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga 
letétele, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely 
olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos irodalma van. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – a felsőoktatási törvényben 
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit az alábbiak szerint: 

− természettudományi és mérnöki alapismeretek, gazdasági és humán általános ismeretek 
törzsanyag: természettudományi (matematika, fizika), informatikai, műszaki 
alapismeretek, közgazdaságtani, jogi alapismeretek, társadalomtudományi ismeretek 
(kommunikáció, szociológia), vezetési ismeretek (legalább 20 kredit), 

− speciális szakmai ismeretek: informatikai ismeretek (térinformatika, rendszertervezés, 
tervezés), általános műszaki ismeretek (építőmérnöki, vízgazdálkodási ismeretek), mérési 
technológiák (földmérési ismeretek, térképi ismeretek, adatgyűjtés módszerei, 
távérzékelés, topográfia), ingatlan-nyilvántartási ismeretek, környezet- és 
természetvédelmi ismeretek (legalább 40 kredit). 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökből legalább 40 kredittel 
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó 20 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló 
képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény 
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
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4. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 15.) OKM rendelethez 

 

[3. számú melléklet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 
szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez] 

 

4. EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK 
 

1. A mesterképzési szak megnevezése: európai és nemzetközi igazgatás 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése:  
 – végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

 – szakképzettség: okleveles európai és nemzetközi igazgatásszervező  

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Master of Arts in European and 
International Administration 

3. Képzési terület: jogi és igazgatási 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe a jogi és igazgatási képzési terület 
alapképzési szakjai. 

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 
vehető alapképzési szakok: politológia, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi kommunikáció, 
nemzetközi tanulmányok alapképzési szakok, továbbá a gazdaságtudományok képzési terület 
üzleti képzési ágának alapképzési szakjai.  

4.3.  A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév. 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit. 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 12-18 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 75-85 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 10 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakértők képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek a 
nemzetközi, különösen az európai uniós szervezetek, a hazai külügyi, illetve a magyar 
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központi és helyi közigazgatás megfelelő feladatait ellátni. A végzettek felkészültek 
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a szervezési és irányítási szakismereteket; 

– a nagyvállalatok és a közigazgatási szervek közötti kapcsolattartás fontosabb elemeit; 

– az igazgatásban meghonosodott informatikai és elektronikus irányítási, továbbá jogszabály-
nyilvántartó rendszereket; 

– a nemzetközi tárgyalásokhoz, illetve kapcsolattartáshoz szükséges protokolláris 
viselkedéskultúrát és tárgyalástechnikát; 

– az európai és nemzetközi kapcsolatrendszer szakmai ismeretanyagát, 

– az EU támogatási és pályázati rendszerét, az egyes uniós pályázatok gyakorlati 
megvalósításának menetrendjét; 

– a hatósági eljárások Európában alkalmazott legfontosabb szabályait;  

– az európai és nemzetközi kapcsolatokban alkalmazott munkanyelvek legalább egyikét 
tárgyalóképes szinten. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– a nemzetközi szervezetek – különös tekintettel az Európai Unió szervezeteinek – 
munkájában való részvételre, 

– nemzetközi, illetve európai vonatkozású döntések előkészítésére, 

– nemzetközi tárgyalások előkészítésére és megszervezésére, 

– nemzetközi tárgyalásokon való (idegen nyelven történő) részvételre, 

– külkapcsolatokat gondozó szervezetek, szervezeti egységek munkájának megszervezésére 
és vezetésére, továbbá ezen szervezetek, szervezeti egységek nemzetközi képviseletére, 

– hatósági eljárások lefolytatására, 

– nemzetközi vállalatokban és a külföldi kapcsolatokkal rendelkező magánigazgatási 
szférában szervezési és irányítási feladatok ellátására, 

– az európai és a hazai jogalkotó és kodifikációs (szabályozó) munkában való részvételre, 

– hatósági eljárás lefolytatására, 

– szervezeti egységek irányítására, humánerőforrás-gazdálkodási feladatok megtervezésére és 
irányítására, 

– az igazgatásban meghonosodott informatikai és elektronikus irányítási és kommunikációs 
rendszerek alkalmazására, 

– nemzetközi vonatkozású szakmai kapcsolattartásra, levelezésre és tárgyalásra. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– megfelelő kommunikációs ismeretek és kapcsolatteremtő képesség, 

– viselkedési kultúra, 

– a nemzetközi kapcsolatok fontosságához és sajátosságaihoz igazodó fokozott 
felelősségtudat. 
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 12-18 kredit 

politikatudományi ismeretek, az európai alkotmány- és közigazgatás történetének ismerete, 
összehasonlító alkotmánytani ismeretek, a világ nagy térségeinek gazdasági, politikai, 
társadalmi jellemzőinek ismerete, kommunikációs alapismeretek. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 75-85 kredit 

- közigazgatási és pénzügyi ismeretek: összehasonlító és európai közigazgatási jog, ezen belül 
regionális igazgatás és területi önkormányzati rendszerek az EU tagállamaiban, európai uniós 
és összehasonlító közigazgatási eljárásjog, közszolgálati jog és közszolgálati rendszerek az 
EU-ban és az egyes tagállamokban, a kelet-közép európai országok közigazgatási 
rendszerének összehasonlítása, a külügyi igazgatás különös szabályai, valamint közpénzügyek 
és államháztartás az EU-ban; 

- Európai Uniós ismeretek: az EU döntéshozatali eljárása és egyes szakpolitikái, továbbá az 
EU támogatási és pályázati rendszere, valamint az európai közigazgatási büntetőjog 
ismeretanyaga, 

- nemzetközi köz- és magánjogi ismeretek: univerzális és regionális nemzetközi szervezetek, 
külügyi igazgatás és a diplomáciai, valamint a konzuli kapcsolatok joga, az emberi jogok 
nemzetközi védelme, a nemzetközi gazdasági kapcsolatokkal összefüggő ismeretanyag, 

- kommunikációs ismeretek: kultúraközi kommunikáció, a nemzetközi tárgyalások 
menedzsmentje, tárgyalástechnika és protokoll (az idegen nyelvi felkészítő tárgyak a 
szabadon választható tantárgyak körébe tartoznak), 

- szervezéstani ismeretek: menedzsment-ismeretek a közcélú szervezetek vonatkozásában, EU 
projektmenedzsment. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 18-22 kredit 

differenciált szakmai ismeretek: 8-12 kredit 

a kisebbségek jogai, az esélyegyenlőség biztosításának nemzetközi eszközrendszere, a 
külkereskedelemre vonatkozó ismeretek, a nemzetközi versenyjog, a migráció problémái; 

diplomamunka: 10 kredit. 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A szakmai gyakorlat 4 hetes gyakorlat, amelynek legalább felét idegen nyelvi, vagy a 
nemzetközi igazgatással, illetve a humanitárius vagy fejlesztési segélyezéssel kifejezetten 
foglalkozó szakmai környezetben kell a hallgatónak teljesítenie. 

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:  

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből szakmai ismeretekkel bővített, 
felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, vagy két idegen 
nyelvből államilag elismert vagy azzal egyenértékű középfokú C típusú nyelvvizsga vagy 
ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi 
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: 
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- társadalomtudományi alapismeretek (társadalomelméleti, politikaelméleti, szociológiai 
ismeretek); jogtudományi ismeretek (jogi alapismeretek, közjogi és magánjogi ismeretek); 
kiegészítő szakmai alapozó ismeretek (közgazdasági, szervezési és vezetési, 
számítástechnikai ismeretek); 

- igazgatástörténeti ismeretek (alkotmány– és közigazgatástörténet); általános igazgatási 
ismeretek (a közigazgatás szervezete, a közigazgatási jog alapintézményei); szakigazgatási 
ismeretek (a szakigazgatások rendszere, különös tekintettel a nemzetközi igazgatásra); 
pénzügyi jogi és pénzügytani ismeretek (belföldi és nemzetközi adójog, nemzetközi 
pénzügyek, államháztartástani alapismeretek); közszolgálati és munkajogi ismeretek; 
nemzetközi ismeretek (nemzetközi közjog alapintézményei, a diplomácia elmélete és 
gyakorlata, nemzetközi magánjog, nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga); európai uniós 
ismeretek (az EU története, szervezete, EU közjog és politika, uniós kereskedelmi jog); 
kommunikációs ismeretek (idegen nyelvi ismeretek); 

- továbbá legalább egy idegen nyelvből legalább középfokú C típusú államilag elismert vagy 
azzal egyenértékű nyelvvizsga. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 
50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó 10 kreditet a mesterfokozat megszerzésére 
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
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5. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 15.) OKM rendelethez 

 

[3. számú melléklet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 
szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez] 

 

7. TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: táplálkozástudományi 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség 
oklevélben szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) 

– szakképzettség: okleveles táplálkozástudományi szakember 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MSc in Nutrition and Food 
Sciences 

3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: ápolás és betegellátás 
alapképzési szak ápoló, dietetikus szakiránya, egészségügyi gondozás és prevenció 
alapképzési szak védőnő, népegészségügyi ellenőr szakiránya, orvos, fogorvos, 
gyógyszerész egységes osztatlan szakok, élelmiszermérnöki alapképzési szak, állatorvosi 
egységes osztatlan szak, biológia alapképzési szak, továbbá az 1993. évi törvény szerinti 
főiskolai szintű ápoló, dietetikus, közegészségügyi-járványügyi felügyelő, védőnő, 
élelmiszer technológus mérnöki, biológiatanári, biológus laboratóriumi operátor, egyetemi 
szintű ápoló, védőnő, népegészségügyi felügyelő, egészségügyi tanár, általános 
orvostudományi, fogorvos-tudományi, gyógyszerésztudományi, élelmiszer 
minőségbiztosító agrármérnöki, élelmiszermérnöki, alkalmazott növénybiológus, 
alkalmazott zoológus, biofizikus, biológus, molekuláris biológus, biológiatanári, 
állatorvosi szakok. 

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 
számításba vehető szakok: humánkineziológia, rekreáció-szervezés és egészségfejlesztés 
alapképzési szak egészségfejlesztés szakiránya, növénytermesztő mérnöki, állattenyésztő 
mérnöki, kertészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki, kémia, biomérnöki, környezetmérnöki 
alapképzési szakok. 

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű 
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 25-35 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-38 kredit; 
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6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-40 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan multidiszciplináris ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, 

akik egészségügyi, élelmiszeripari és természettudományos szemléletük, tudásuk birtokában 
képesek a világszerte fokozódó igénynek megfelelően az egészségmegőrzés szempontjait is 
figyelembe vevő minőségi élelmiszerek, funkcionális élelmiszerek, táplálék-kiegészítők, 
speciális tápszerek, gyógytermékek, gyógyhatású termékek fejlesztésére és magas szintű 
táplálkozástudományi kutató, tanácsadó, egészségnevelő munkára, az élelmiszerbiztonsággal 
és toxikológiai vizsgálatokkal kapcsolatos  jelenleg átalakulóban levő szabályozási rendszer 
kialakítására ágazatközi és társadalmi együttműködésben hazánkban és az Európai Unióban. 
A mesterszakon elsajátított kellő mélységű ismeretek alapján a végzettek alkalmasak 
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

- a modern táplálkozás- és élelmiszertudományi, egészség- és orvostudományi 
ismereteket, 

- a statisztikai és epidemiológiai elemző módszereket, 

- a szervezetbe kerülő anyagok élettani-farmakológiai hatásait, toxikológiai ismereteket, 

- dietetikai ismereteket, a táplálkozásterápia lehetőségeit, gyakorlati alkalmazását a 
termékfejlesztés szempontjából, 

- élelmiszeripari ismereteket, 

-  a termékfejlesztés folyamatát, gazdasági környezetbe illesztését, élelmiszercímkézés 
törvényi szabályozását, élelmiszerjogi ismereteket, 

- élelmiszerek minőségének vizsgálatára alkalmas analitikai, biológiai, mikrobiológiai, 
farmakológiai módszereket, 

- élelmiszerbiztonságot, minőségügyi rendszereket, minőségbiztosítás kérdéseit. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

- minőségi, funkcionális élelmiszer, táplálékkiegészítő, tápszer és egyéb gyógytermék 
fejlesztésére, egészségügyi hatásainak lemérésére és toxikológiai vizsgálatára, 

- élelmiszeripari technológiai újításokra, 

- az élelmiszerek minőségének meghatározására, egészségügyi szempontok 
érvényesítésére, 

- hazai és nemzetközi szervezetekben a táplálkozástudománnyal, élelmezéssel 
kapcsolatos területeken szakértői és szaktanácsadási feladatok ellátására, vállalati, 
kutatóintézeti és szakigazgatási szinten, egészségpolitikai döntések előkészítésére, 

- az előbbieket szolgáló szabványok, jogalkotási gyakorlat és intézményi rendszer 
kialakításában való részvételre, 

- az egészséges táplálkozás és a kórállapotoknak megfelelő élelmiszerek és étrendek 
összetételének meghatározására, 
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- az európai uniós pályázati rendszerek által preferált innovatív kutató-fejlesztő munka 
végzésére, 

- önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére, tudomány- és munkaterületük 
alkotó művelésére, továbbfejlesztésére és eredményeik gyakorlati hasznosítására, 

- a megoldandó problémák megértésére, szakterületük speciális problémáinak 
biztonságos megoldására, eredeti ötletek felvetésére, innovatív tevékenység 
folytatására, 

- multidiszciplináris team tagjaként tevékenykedni, 

- szakmai elvárásoknak megfelelő hiteles döntések meghozatalára, 

- egészségiparban, a wellness- és gyógyturizmus, szállodaipar területén helyes 
táplálkozási gyakorlatnak megfelelő étrendek összeállítására, a dietetikai gyakorlat 
javítására az egészség fenntartása és betegségmegelőző céllal, 

- táplálkozási és élelmezési szaktanácsadóként egészségmegőrző és betegségmegelőző 
célból csoportos dietetikai szaktanácsadásra, a hozzájuk fordulók esetében el tudják 
dönteni kiket kell klinikai dietetikushoz, orvoshoz irányítaniuk, 

- a táplálkozástudomány eredményeinek népszerűsítésére a lakosság népegészségügyi 
mutatóinak javítása érdekében, 

- ismereteik folyamatos bővítésére magyar és idegen nyelvű szakirodalom 
felhasználásával. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

- kreativitás, 

- önálló véleményalkotás, 

- jó szervező és koordináló készség, menedzselési képesség, 

- kezdeményező, döntéshozatali képesség, alkalmasság az együttműködésre, kellő 
gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok ellátására, 

- elkötelezettség és igény a minőségi munkára, etikus magatartás, 

- képesség és készség a tudomány eszköztárával problémák felismerésére és 
megoldására, 

- motiváltság az ismeretanyag folyamatos bővítésére, az új ismeretek alkalmazására. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
kötelező alapozó ismeretkörök: 25-35 kredit 

tudományos kiértékelés módszerei: biostatisztika, epidemiológia, orvosi biokémia, orvosi 
mikrobiológia, humán élettan, molekuláris neurobiológia, gyógyszertan és toxikológia,  
genomika, nutrigenomika. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 25-38 kredit 

klinikai ismeretek,  klinikai immunológia, funkcionális élelmiszertudomány, 
táplálkozásterápia, klinikai dietetika, dietetika gyakorlat, etika, pszichológiai ismeretek, 
élelmiszer nyersanyagismeret, élelmiszertechnológia, termékfejlesztés, biológiai, élettani, 
farmakológiai hatás vizsgálómódszerei, toxikológiai, klinikai vizsgálatok, innovatív és 
gazdasági ismeretek. 
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8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 30-40 kredit: 

táplálkozás és energiaháztartás szabályozása, táplálkozás és anyagcsere biokémiája, 
táplálkozás egészségtan és epidemiológia, élelmezésbiztonság, gyógynövények, gyógyszer-
élelmiszer interakciók, egészségmegőrző diéták és konyhatechnikai gyakorlat, funkcionális 
élelmiszerek, génmódosított élelmiszerek, élelmiszeranalitika, élelmiszerhigiénia, 
élelmiszerbiztonság, agrokemikáliák és élelmiszerbiztonság, minőségügy, minőségbiztosítás, 
élelmiszerjog. 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A szakmai gyakorlat négyhetes diplomaírással kapcsolatos laboratóriumi, dietetikai vagy 

termelési gyakorlat. 

10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú angol C típusú 

nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A hallgatónak a kredit alapjául szolgáló ismeretek felsőoktatási törvényben meghatározott 

összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányaiból az alábbi 
ismeretkörökben:  

– természet- és egészségtudományi ismeretek: 40 kredit az alábbi ismeretkörökből: biológia, 
sejtbiológia, mikrobiológia, genetika, kémia, biokémia, anatómia; 

– agrártudományi és gazdasági ismeretek: 10 kredit az alábbi ismeretkörökből: élelmiszer 
kémia, élelmiszeripari alapműveletek, gazdasági-gazdálkodási ismeretek. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 
40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A további 10 kreditet a mesterfokozat megszerzésére 
irányuló képzéssel párhuzamosan a felvételtől számított két féléven belül a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint szerezze meg. 
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6. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 15.) OKM rendelethez 

 

[3. számú melléklet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 
szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez] 

ÉPZÉSI TERÜLET 

10. INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS MESTERKÉPZÉSI SZAK 
1. A mesterszak megnevezése: okleveles informatikus könyvtáros 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség 
oklevélben szereplő megjelölése: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

- szakképzettség: okleveles informatikus könyvtáros  

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Master of Library and Information 
Science  

- választható szakirányok: humán informatika (tartalomszolgáltató); információ- és 
tudásmenedzsment; Internet-technológia; iskolai könyvtáros; könyvtári 
minőségmenedzsment; közszolgáltató könyvtáros; különgyűjtemények; 
médiamatika; nyelvészeti informatika; orvosi könyvtáros; régi nyomtatványok 
feldolgozása; szaktudományi (kutatás-fejlesztési) információmenedzser; 
tartalomfejlesztő menedzser; üzleti információmenedzser; webtechnológia, 

- szakirányok angol nyelvű megnevezése: human informatics (content supplier); 
information and knowledge management; Internet technology; school libraries; 
library quality management; public libraries; special collections; mediamatics; 
linguistic informatics; medical librarian; cataloguing of old prints; subject area 
(research and development) information management; content producer; business 
information management; webtechnology. 

3. Képzési terület: társadalomtudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: informatikus könyvtáros 
alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 
főiskolai szintű könyvtáros, informatikus könyvtáros alapképzési szakok. 

4.2. A 11. pontban meghatározott feltételekkel vehetők figyelembe továbbá azok az alap- 
vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 34-46 kredit 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-50 kredit  

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditek száma: 6 kredit 
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6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett informatikai és 

könyvtártudományi ismereteik birtokában az információs társadalom alapintézményeiben: 
könyvtárakban, gazdasági, üzleti, közigazgatási, államigazgatási, valamint kulturális 
információszolgáltató intézményekben és központokban, továbbá egyéb informatikus 
könyvtáros képzettséget igénylő területeken – a korszerű információs technológia teljes 
eszköztárát hasznosítva – képesek az információs tartalmak előállításával, szervezésével, 
feldolgozásával, tájékoztatásával kapcsolatos feladatok elvégzésére és az ezekhez 
kapcsolódó szolgáltatások tervezésére és menedzselésére, a kultúra közvetítésére. Megfelelő 
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a könyvtár- és információtudomány korszerű elméleti alapismereteit,  

– az információkezelés technológiáját, 

– az információ gazdaságtanát, pénzügyi és jogi szabályozásának, valamint 
szabványosításának korszerű elméleti alapismereteit,  

– a potenciális könyvtár- és információhasználók szokásainak, igényeinek, elvárásainak 
felmérésével kapcsolatos alapos szakmai és módszertani ismeretanyagot, 

– a tudásreprezentáció hagyományos és modern könyvtári technológiáit (bibliográfiai 
adatfeldolgozás, az információkereső nyelvek használata, szövegfeldolgozás, stb.), 

– a könyvtárak működésével, az informatikai rendszerek és alkalmazások használatával, 
valamint a tartalomszolgáltatással kapcsolatos jogi szabályozást, 

– az információs gazdaság és az információs piac elemző ismeretanyagát, 

– a tudományos kutatómunka alapvető módszereit és technikáját, továbbá a tudományos 
gondolkodás alapjait. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– a korszerű internetalapú technológiák alkalmazására, például dinamikus weblapok 
készítésére, 

– a meglevő információk új szempontok szerinti feldolgozására, valamint új információk 
előállításával hagyományos és webes tartalomszolgáltatás nyújtására, 

– hatékony tájékoztatásra és információszolgáltatásra a hagyományos 
információforrások és a korszerű információs technológiák felhasználásával, 

–  adatbázisok tervezésére, létrehozására és karbantartására, 

– szöveges és multimediális információk archiválására, szervezésére és közreadására 
elektronikus formában, 

– piacképes könyvtári szolgáltatások szervezésére, menedzselésére, működtetésére, 
minőségbiztosítására és folyamatos fejlesztésére (innovációra), 

– a könyvtárakban keletkezett és kezelt információk szolgáltatására a társadalmi 
elvárásoknak és az információs piac igényeinek megfelelően, 

– felhasználói tanácsadásra, 
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– a megfelelő gyakorlati és menedzsment-technikák alkalmazására a fenntartókkal, piaci 
szereplőkkel és felhasználókkal való kapcsolatokban, 

– az információhasználat eredményeinek értékelésére és kutatások végzésére az 
információ-menedzsment problémáinak megoldása érdekében, 

– az információelemzés és információtervezés módszereinek alkalmazására, 

– idegen nyelvek ismeretének birtokában a hazai és a külföldi, a magyar és az idegen 
nyelvű dokumentumok gyűjtésére, analitikus és szintetikus feldolgozására, tárolására 
és rendszerezett közreadására, 

– a gazdasági, politikai, igazgatási, kulturális, tudományos és más (pl. szolgáltatási, 
egészségügyi stb.) területeken jelentkező szakirodalmi információs igények magas 
szintű kielégítésére, számítógépes információs rendszerfejlesztési feladatok végzésére, 

– a különböző könyvtártípusok, szaktájékoztatási és dokumentációs intézmények, 
vállalatok, intézményi részlegek megfelelő végzettséget igénylő munkaköreinek az 
ellátására, 

– külföldi szakmai kapcsolatok építésére, 

– az üzleti és közigazgatási információmenedzser, az iskolai könyvtáros és más 
szakterületek feladatainak az ellátására, informatikai szolgáltatások előállítására, 
tervezésére, szervezésére és működtetésére, számítógépes szakirodalmi információs és 
információkereső rendszerek alkalmazására, adaptálására és fejlesztésére, 

– tudományos munkavégzésre, önmaguk művelésére és a megszerzett szakműveltség 
továbbfejlesztésére, megújítására, az újabb tudományos eredmények és eszközök 
megismerésére és alkalmazására. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– személyes képességek: hatékony kommunikáció, felelősségtudat, szolgálatkészség, 
empátia, önállóság, 

– interperszonális készségek: kapcsolatteremtés, szervezés, tárgyalás, csoportban való 
dolgozás, team-vezetés, 

– problémamegoldás: rugalmas és kreatív gondolkodás, soktényezős rendszerek 
felmérése, összefüggések meglátása, lényeglátás, alternatív gondolkodás, 

– szakmai attitűdök: fejlett kritikai érzék, amely lehetővé teszi a könyvtár- és 
információtudomány egyes területein jelenleg meghonosodott gyakorlat 
hiányosságainak a feltárását; továbbá megfelelő vita- és kommunikációs készségek a 
feltárt problémák közös megoldása érdekében; egészséges önbizalom és dinamizmus a 
munkakör feladatainak elvállalásához; kezdeményező készség új feladatok és az 
ezekhez szükséges hatáskör kijelöléséhez; döntési képesség konfliktushelyzetekben, 
valamint felelősségvállalás a kitűzött célok elérése érdekében; képesség és kellő 
motiváció az állandóan változó társadalmi igények felismerésére, reflexiójára, a 
folyamatos önképzésre, az életen át tartó tanulásra; megfelelő önismeret, képesség a 
meglevő tudás és képességek (ön)kritikus értékelésére; minőségtudat és 
sikerorientáltság; stratégiai látásmód és szolgáltatás-orientáltság. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1  Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 8-12 kredit 
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a mesterképzési szak képzési profiljához illeszkedő elméleti és gyakorlati alapozó 
kurzusok (pl. társadalomtörténet, társadalomismeret, kommunikáció, közgazdaságtan, 
filozófia, jog). 

8.2 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 34-46 kredit 

könyvtári szolgáltatások menedzselése, könyvtári feldolgozás és szolgáltatás modern 
eszközei, tartalomszolgáltatás a könyvtárakban. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 60-70 kredit 

differenciált szakmai ismeretek 40-50 kredit 

a) választható szakirányok ismeretei: 30-40 kredit 

humán informatika (tartalomszolgáltató) szakirány: alkalmazott matematika, 
számítástudomány, alkalmazott statisztika, informatikai algoritmusok, adat- és 
rendszermodellek, ismeretalapú technológia, szemantikus Web, adatbányászat, E-
learning, E-menedzsment, számítógépes felhasználói ismeretek (ECDL szinten), 
könyvtári adatbázisok szervezése, elektronikus dokumentumok és formátumok, 
információgazdaság, olvasásszociológia, -pedagógia és -pszichológia, természetes nyelvű 
szövegek feldolgozása, a tartalomszolgáltatás jogi keretei, tanulás- és kutatásmódszertan, 
emberi erőforrás-menedzsment, önismeret, pályaválasztás, karrier, illem, etikett, 
protokoll könyvtári környezetben, mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazásai, 
az információs rendszerek architektúrái, alakfelismerés, térinformatika, genetikus 
algoritmusok; 

információ- és tudásmenedzsment szakirány: elméleti és menedzsment ismeretek, az 
információ- és tudásmenedzsment fogalom- és kapcsolatrendszere, információ- és 
tudásmenedzsment projektek menedzselése, e-tanulás, médiadidaktika, online 
közösségfejlesztés, tudástechnológiák és eszközök, infokommunikációs rendszerek és 
hálózatok, információ- és tudásszervezési technológiák, információ- és 
tudásmenedzsment eszközök, tudástársadalom alkalmazások, szakmai angol; 

Internet technológia szakirány: IT stratégia, az információs társadalom stratégiája, jogi és 
etikai kérdései, stratégiai tervezés, információ- és projektmenedzsment, az 
információmenedzsment, információmenedzsment a gyakorlatban, projektmenedzsment, 
a projektmenedzsment gyakorlata, hálózati rendszerek tervezése és fejlesztése, Internet 
szabványok és protokollok, webszolgáltatások tervezése és fejlesztése, Internet 
technológia, IT biztonság, adatvédelem, titkosítás, elektronikus kereskedelem, 
elektronikus kormányzat, adat- és szövegbányászat, szakmai angol; 

iskolai könyvtáros szakirány: pedagógiai, pszichológiai törzsanyag, neveléstörténet, 
neveléselmélet, tantervelmélet, tantervfejlesztés, e-learning, menedzsment és 
információszervezés, a pedagógiai információ rendszere, az iskolai könyvtár 
működéséhez szükséges irányítási ismeretek, tudásmenedzsment iskolai környezetben, 
tananyagszervezés, az iskolai könyvtár vezetése, szolgáltatásmenedzsment, 
minőségirányítási program (MIP), médiapedagógia, tantárgypedagógia, a gyermek- és 
ifjúsági irodalom története és sajátosságai, olvasáskutatás, olvasáspedagógia, média- és 
taneszközismeret, médiaelemzés, médiakutatás; 

könyvtári minőségmenedzsment szakirány: hazai és nemzetközi fejlesztési törekvések, 
minőségirányítási rendszerek és modellek, minőségügyi dokumentáció, szabványok és 
jogi szabályozás, stratégiai tervezés, erőforrás-gazdálkodás, szakértői, szakfelügyeleti 
tevékenység, szervezetmenedzsment, teljeskörű minőségmenedzsment, 
teljesítménymérés, szolgáltatásmenedzsment, használói igényfelmérés, használóképzés, 
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kommunikációs stratégiák, probléma- és konfliktuskezelés, minőségi stratégiák, 
minőségmenedzsment módszertana, minőségellenőrzés, marketing és 
projektmenedzsment; 

közszolgáltató könyvtáros szakirány: társadalom és közszolgáltatás, hazai és külföldi 
fejlesztési stratégiák, tudásmenedzsment, kistérségi együttműködés menedzsmentje, 
közszolgáltató intézményrendszer, hálózatközpontú közszolgáltatási modellek, 
kettősfunkciójú könyvtárak menedzsmentje, kistelepülések szolgáltatási rendszere, 
közszolgálati és kulturális adatbázisok és szolgáltatásaik, informatika és webfejlesztés, 
audiovizuális tartalomszolgáltatás, könyvtárak, teleházak, e-pontok, 
dokumentumszolgáltatás, e-ügyintézés, jogszabályok, szakfelügyeletek, módszertani 
ismeretek; 

különgyűjtemények szakirány: tematikus különgyűjtemények, zenei gyűjtemények, 
audiovizuális és elektronikus dokumentumok, helytörténeti gyűjtemények, kis- és 
aprónyomtatványok, egyedi, speciális szempontú dokumentumok gyűjteménye, 
különgyűjtemények formai és tartalmi feltárása (retrospektív, kurrens), információ- és 
tudásszervezési kutatási módszerek és technológiák, állományvédelemi szempontok, 
megoldások, kiállítás- és rendezvényszervezés, erőforrás-gazdálkodás a digitalizálási 
folyamatokban, különgyűjtemények projektmenedzsmentje, különgyűjtemények 
digitalizálása; 

médiamatika szakirány: médiakommunikáció, multimédia rendszerek, eContent – uniós 
irányelvek, programtervezés, szerzői jog, információfeldolgozás, információs folyamatok 
irányítása, digitális megőrzés, szélessávú szolgáltatások, webszolgáltatások fejlesztése, 
médiatartalom-menedzsment, virtuális referensz szolgáltatások, tudásmenedzsment; 

nyelvészeti informatika szakirány: nyelvészeti alapfogalmak, nyelvészet területei, 
fonológia, laboratóriumi fonológia, szintaxis, formális nyelvek, szemantika, formális 
szemantika, pragmatika, bevezetés a mesterséges intelligenciába, szakértői rendszerek, 
logikai programozás, a kísérletes nyelvészet alapjai, számítógépes szövegfeldolgozás; 

orvosi könyvtáros szakirány: orvosi nyelv, élettan, kórélettan alapjai, orvosi 
szaktájékoztatás, alkalmazott pszichológia, könyvtáros etika, mentordidaktika, 
tudományos forrásanalízis, értékelemzés, kiadványszerkesztés, bibliometria, az internet 
szakirányú használata, kutatásszervezés; 

régi nyomtatványok feldolgozása szakirány: régi nyomtatványok feltárása, a tartalmi 
feltáró munka segédletei, európai és magyar könyvtártörténet, szellemi irányzatok 
története, olvasmánytörténet, a könyvtörténet rokon területei, levéltári és térképészeti 
ismeretek, az írás és az olvasás története, könyvkiadói stratégiák, a cenzúra története, a 
könyvillusztráció története, a nyomdatechnika története, antikvár és restaurátori 
ismeretek, paleográfia, latin nyelv; 

szaktudományi (kutatás-fejlesztési) információmenedzser szakirány: a mai magyar 
makro- és mikrogazdaság, tudománypolitika, könyvtári innovációk a tudományos és 
kulturális információk menedzselésében, a tájékoztatási intézmények és eszközök itthon 
és külföldön, orvosi, egészségtudományi tájékoztatás, társadalomtudományi és 
bölcsészettudományi tájékoztatás, közgazdaságtudományi és jogi tájékoztatás, 
természettudományi és műszaki tájékoztatás, művészeti tájékoztatás, környezettudományi 
és agrártudományi tájékoztatás; 

tartalomfejlesztő menedzser szakirány: Internet és PR, a „hálózati társadalom”, non-profit 
szervezetek menedzsmentje, speciális kollégium, webtechnológia, programozási 
ismeretek, HTML ismeretek, multimédia ismeretek, hálózati ismeretek, hálózati 
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szolgáltatások, adatbázisok szervezése, digitális szövegek kezelése, strukturált szövegek, 
metaadatok, teljes szövegű adatbázisok; 

üzleti információmenedzser szakirány: piacgazdaság és könyvtárügy az információs 
társadalomban, üzleti és jogi ismeretek, professzionális információkutatás- és közvetítés, 
az üzleti információ elmélete és gyakorlata, korszerű információmenedzsment és 
marketing módszerek, szervezeti információgazdálkodás, információs tanácsadás, 
térítéses információszolgáltatás a könyvtárban, forrásszerzési, pályázatkészítési 
műhelymunka, információvédelmi alapismeretek, vállalkozásalapítás, ügyviteli 
rendszerek; 

webtechnológia szakirány: webfejlesztési irányelvek, adatbázistervezés, SQL, 
szemantikus Web, névterek, ontológiák, XML, CSS, Flash, design megoldások, CMS 
megoldások áttekintése, programnyelvek – (PHP/PERL/egyéb), Javascript, AJAX 
megoldások, keretrendszerek áttekintése, adatbiztonság, e-kereskedelem, e-kormányzat, 
alkalmazásfejlesztés; 

b) szakmai gyakorlat: 10 kredit; 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A szakmai gyakorlat követelményeit a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg, 

amelynek kreditértéke 10 kredit. 

10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú 

C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, továbbá egy alapfokú C típusú nyelvvizsga 
szükséges. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a 
korábbi tanulmányai szerint az informatikus könyvtáros alapképzési szak ismeretköreiből. 

 

 

11. KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: kommunikáció- és médiatudomány 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles kommunikáció- és médiaszakértő 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Communication and Media Studies 

3. Képzési terület: társadalomtudomány 
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4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: kommunikáció- és médiatudomány 
alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
szintű kommunikáció alapképzési szak. 

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető 
alapképzési szakok: a bölcsészettudományi és a társadalomtudományi képzési területek 
alapképzési szakjai. 

4.3. A 10. pontban meghatározott feltételek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-15 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50-80 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;  

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák 
A képzés célja olyan munkaerőpiac-képes szakemberek képzése, akiknek áttekintése van a 

társadalmat működtető kulturális rendszerek kommunikációs és mediális 
meghatározottságairól, következésképp a kommunikáció és a média fontosabb színtereiről és 
intézményeiről, s akik ennek alapján felkészültek a fenti intézmények adekvát működtetésére, 
illetőleg működésük értékelő elemzésére. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik 
doktori képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a médiához kapcsolódó alapfogalmakat és alapelveket, 

– a társadalmi kommunikáció különböző területeinek problémáit a társadalmi 
kommunikáció összefüggésein belül, 

– a társadalom mibenlétével és működésével kapcsolatos alapfogalmakat és 
alapelveket, 

– a társadalmat működtető kommunikációs és mediális rendszereket, 

– a társadalmi kommunikáció fontosabb intézményeit és színtereit, 

– a kommunikációs és mediális rendszerek különböző területeinek problémáit és 
összefüggéseit (így többek között a média és a populáris kultúra összefüggéseit, a 
globális médiapiac működési elveit, a kulturális csere globális szabályait), 

– a kommunikáció és kultúra összefüggéseit, e kapcsolat különböző szintű 
megnyilvánulásait, 

– az állami szabályozás eszközeit,  
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– az Európai Unió által definiált kulturális tér mibenlétét, 

– a digitális konvergencia jogi, technológiai, kulturális és gazdasági természetét, 

– a kommunikáció és a média történetiségét, 

– a társadalmi kommunikáció területének összefüggésein kívül eső alapfogalmakat és 
alapelveket, 

– az ismeret megszerzésének módjait és a kommunikációkutatás fő módszereit a 
kommunikáció területén. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– hogy a kommunikáció területén és/vagy munkájukban a kommunikáció szakma 
gyakorlásához szükséges követelményeknek megfeleljenek,  

– a felmerülő problémák megoldására, 

– önállóan vagy szervezett kurzusok keretében továbbtanulásra és/vagy további 
szakmai készségek kifejlesztésére, 

– az információk kritikus elemzéséhez és feldolgozásához kellően megalapozott 
technikák széles skálájának felhasználására,  

– az elemzés során felmerülő problémákra különböző megoldások kidolgozására, 

– az élethosszig tartó tanulás folyamatában való részvételre, 

– rendszerszerűen és kreatívan új és összetett témakörökkel foglalkozni, hiányos 
rendelkezésre álló adatok esetében is helytálló bírálatot vagy véleményt 
megfogalmazni, döntést hozni, és az ebből adódó következtetéseket szakmai és nem 
szakmai közönség számára érthetően kommunikálni, 

– választott szakterületük szakmai és etikai normáinak betartására, 

– egy idegen nyelven (javasoltan angolul) is szakmájuk gyakorlására, 

– idegen nyelvű szakszöveg helyes értelmezésére, 

– a megszerzett tudás önálló alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, 

– egy szervezeten belül – kellő szakmai gyakorlat után – vezetői munkakör betöltésére. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– olyan együttműködési és kezdeményező készség, melyek szükségesek a személyes 
felelősséggel járó munkakörök betöltéséhez, 

– önismeret, 

– egyéni döntéshozatalra való képesség, 

– hatékonyságra való törekvés, 

– minőségtudat és sikerorientáltság, 

– kritikai önreflexió és értéktudat, 

– más területekre is átvihető ismeretek, 

– önfegyelem, 

– önbizalom, 

– önállóság, 
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– felelősségvállalás, 

– kezdeményezőkészség, 

– rugalmasság, 

– rendszerszemlélet, 

– döntéshozatalra való képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben, 

– önálló tanulásra való képesség. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
ismeretkörök: 8-15 kredit 

társadalomtörténet és -elmélet (például társadalomfilozófia, társadalomtörténet); megismerés-
elméletek (például kognitív pszichológia, tudományfilozófia); a kommunikáció és a média 
különböző típusú  (például történeti, etológiai, szociálpszichológiai, kulturális antropológiai, 
szociológiai) leírásai; a kommunikáció és a média szabályozáselméletei (például jogi, etikai, 
gazdasági, politikai, kulturális). 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 15-25 kredit 

a közvetlen emberi kommunikáció elméletei; a társadalmi kommunikáció elméletei (például 
társadalmi konfliktusok elemzése, kultúraközi konfliktusok története, medializációtörténet, 
medializált társadalom); reprezentációelméletek (például a nyelv tudománya, a jelek 
tudománya, tudásreprezentáció, vizuális reprezentáció). 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 60-90 kredit 

differenciált szakmai ismeretek: 50-80 kredit 

a) választható  szakterületi modulok  ismeretei: 20-30 kredit 

– humánorientáció: nemverbális kommunikáció (vizuális és auditív kommunikáció, mediális 
kommunikáció stb.); szervezeti és csoportkommunikáció; pragmatika; identitás és másság 
(története, elméletei); kommunikációs hálózatok (története, elméletei) stb.; 

– médiaorientáció: technológiai médiumok elméletei (műsorszerkesztés, media programming 
stb.); kritikai kultúrakutatás; az információs társadalom és a hálózati kommunikáció elméletei 
(például új médiumok); az identitás és a másság (története, elméletei) stb.; 

b) választható szakirányú modulok ismeretei: 30-50 kredit 

kommunikáció- és médiatörténet, egyházi kommunikáció, hálózati kommunikáció, 
kommunikációtudomány, közéleti kommunikáció, kultúraközi kommunikáció, 
kultúratudomány, mediáció, médiatudomány, szervezeti kommunikáció, nemzetközi 
kommunikáció, vizuális kommunikáció, újságírás: nyomtatott, rádiós, televíziós, online stb.; 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal 

egyenértékű nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges volt nyelvtől 
eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése, 
illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vgy oklevél szükséges. 
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10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit értékű 
társadalomtudományi, kommunikáció- és médiatudományi ismeret. A hiányzó krediteket a 
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két 
féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak 
szerint kell megszerezni. 

 

 

12. KISEBBSÉGPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 
 

1. A mesterképzési szak megnevezése: kisebbségpolitika 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles kisebbségpolitikai szakember 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Ethnic and Minority Studies MA 

3. Képzési terület: társadalomtudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a társadalmi tanulmányok, a 
szociológia, a szociális munka, a politológia, a kulturális antropológia, a szociálpedagógia 
alapképzési szakok. 

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 
vehető alapképzési szakok: az andragógia, a néprajz, a pszichológia, a romológia, a 
nemzetközi tanulmányok, az emberi erőforrások, a kommunikáció és médiatudomány, a 
igazságügyi igazgatási, az egészségügyi gondozás és prevenció, az egészségügyi szervező, a 
gyógypedagógia, a tanító, az óvodapedagógia, a konduktor, a katonai vezető, a 
nemzetbiztonsági, a büntetés-végrehajtási nevelő, a bűnügyi igazgatási alapképzési szakok. 

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 14-18 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 14-18 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50-60 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 25 kredit; 

6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 54%. 
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7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik az Európai Unió etnikai, nemzeti és 
kisebbségi problémáit. Megszerzett jogi, politikai, szociológiai, antropológiai, közpolitikai és 
történeti ismereteik birtokában képesek a kisebbségpolitika területén önállóan vagy teamben 
végzendő döntéshozói, irányítási, szervezési és szakértői feladatok ellátására 
önkormányzatoknál, tömegkommunikációs szerveknél, stb. A végzettek megfelelő elméleti és 
gyakorlati tudással, interdiszciplináris ismeretekkel és nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek 
a kisebbségpolitika vonatkozásában. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében 
történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a kisebbségek, az etnicitás, az interetnikus és csoportközi viszonyok nemzetközi és hazai 
tudásanyagát és kutatásmódszertanát, 

– a folyamatok és jelenségek egymásra hatásának megértését segítő interdiszciplináris 
ismereteket, 

– az alkalmazói szintű számítógépes elemzési módszereket, 

– a kvalitatív elemzési technikák professzionális szintű alkalmazását, 

– a legjelentősebb hazai etnikai és szociális csoportok helyzetét, a többségi társadalommal való 
együttélésük különféle konfliktusait, és a konfliktusok kezelésének lehetséges módozatait, 

– a kutatáshoz és a tudományos munkához szükséges problémamegoldó technikákat, 

– szakmai etikai normákat és alkalmazásukat. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

− az elméleti ismeretek professzionális szintű alkalmazására, 

− a kisebbségekkel kapcsolatos fogalmak rendezésére és értelmezésére, 

− a kisebbségekkel kapcsolatos kutatások tervezésére, irányítására és szervezésére, 

− önálló és a csoport keretek közt történő kutatómunka végzésére, 

− a tanult kvalitatív és kvantitatív kutatási technikák gyakorlatban történő 
problémamegoldó alkalmazására, 

− a kutatási eredmények interpretálására, illetve a szakmai tudás nyilvánosság előtti 
szakszerű megjelenítésére, 

− szakmai tanácsadásra, döntések előkészítésére, 

− elméleti és gyakorlati kutatómunkára, valamint innovatív fejlesztési feladatok 
elvégzésére, 

− új problémák, új jelenségek feldolgozására, 

− integrált ismeretek széles körű alkalmazására a kisebbségszociológia és 
kisebbségpolitika területén. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

− önálló szakmai álláspont kialakításának képessége, 

− kritikai attitűd, 
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− nyitottság az új társadalomtudományi eredmények, illetve a kisebbségpolitika új 
jelenségei iránt, 

− idegen nyelv tudása, jó kommunikációs képességek, 

− kreativitás, nyitottság, rugalmasság, empátia, 

− intuíció és módszeresség, 

− tanulási készség és jó memória, 

− széles műveltség, önképzés, 

− információ feldolgozási képesség, 

− elkötelezettség és igény a minőségi munkára, 

− problémacentrikus látásmód, problémamegoldó gondolkodás, 

− a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás, 

− kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal, 

− alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat 
után vezetői feladatok ellátására. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 14-18 kredit 

a nacionalizmus és etnicitás elmélete, a nemzeti, etnikai és vallási kisebbségek története 
Közép-Kelet-Európában, csoportközi viszonyok, migrációelmélet, a kisebbségi jogok magyar 
és nemzetközi története, a kisebbségvédelem európai és magyar intézményrendszere. 

8.2. A szakmai törzsanyag  ismeretkörei: 64-78 kredit 

8.2.1. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 14-18 kredit 

az összehasonlító közpolitika, a szociális védőháló és kisebbségpolitika összefüggése, a 
munkaerőpiac, szegregáció, és diszkrimináció kérdése, a kisebbségpolitika és a média, a 
multikulturalizmus, a kisebbségpolitika és az európai integrációs normák, valamint a 
politikai pszichológia és kommunikáció. 

8.2.2. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 

választható ismeretek: 50-60 kredit  

a nemzeti identitás, a kisebbségi nyelvhasználat, kisebbség és többség a régióban, etnopolitikai 
konfliktusok, összehasonlító jóléti állam, önkormányzatiság, oktatáspolitika, kisebbségek az 
egészségügyben, roma kisebbség Közép-Kelet-Európában, a sikeres romák, deviancia, zsidóság 
Magyarországon, az antiszemitizmus, vallási kisebbségek, feminizmus, szexuális kisebbségek, 
családpolitika, hajléktalanság, fogyatékosok, menekültek, lakóhelyi szegregáció, döntéselmélet, 
konfliktuskezelési technikák, diskurzusanalízis; doktori programra felkészítő elméleti és 
módszertani tárgy, a többváltozós statisztikai elemzés, a konfliktuskezelés, a tanulmányíró 
szeminárium, a diskurzus-analízis, a pályázatírási gyakorlat megszerzése, valamint valamilyen 
kisebbségi nyelv elsajátítása. 

Az itt felsorolt témakörökből az intézmény által meghirdetett kurzusok alapján a hallgató 
választ úgy, hogy 50-60 kreditet összegyűjtsön. 

 diplomamunka: 25 kredit. 
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9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A szakmai gyakorlat terepmunka, amelynek időtartama legalább 3 hét a felsőoktatási 
intézmény tantervében meghatározottak szerint. 

10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez két államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga 
letétele vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. A két nyelv 
közül az egyik az angol, német, francia, olasz vagy spanyol nyelvek egyike.  

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A 4.2 pontban felsorolt alapképzési szakokról érkező hallgatónak a kredit megállapításának 
alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján 
korábbi tanulmányai szerint elismerhető legyen legalább 60 kredit az alábbi ismeretkörökben: 

– társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, 
politológia (25 kredit); 

– gazdasági és jogi ismeretek: közgazdaságtan, jogtudomány (12 kredit); 

– kommunikációs, kulturális, piac- és közvélemény-kutatási ismeretek (8 kredit); 

– kutatásmódszertan (15 kredit). 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 
30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. 

A 4.3. pontban meghatározott szakokon szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a kredit 
megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – 
összevetése alapján elismerhető legyen 20 kredit a szociológia és társadalomtudományi 
ismeretkörökből. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel 
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi 
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. 

 

 

13. EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS 

MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: egészségpolitika, tervezés és finanszírozás 

2.  A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (master; rövidítve: MSc) 

– szakképzettség: okleveles egészségpolitikai szakértő  

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MSc in Health Policy 

– választható szakirányok: egészségpolitika tervezés és elemzés; egészség-
gazdaságtan (Health Policy Planning, Health Economics) 

3. Képzési terület: társadalomtudomány 
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4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a társadalmi tanulmányok, az 
egészségügyi gondozás és prevenció, az ápolás és betegellátás, az egészségügyi szervező, az 
alkalmazott közgazdaságtan és a szociológia alapképzési szakok, továbbá a közszolgálati 
alapképzési szak közgazdálkodási szakiránya. 

4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap- 
vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve 
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű 
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév  

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-26 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 34-40 kredit 

6.2. A differenciált szakmai, kötelezően választható anyaghoz rendelhető kreditek száma: 36-
42 kredit; 

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma: legalább 10 kredit; 

6.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 12 kredit. 

6.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egészségügy területén képesek önálló 

egészségpolitikai, tervezési és finanszírozási szakértői (elemző, tervező-fejlesztő és 
programmenedzseri) feladatokat ellátni, és ezáltal hozzájárulni a tevékenységük színterét 
jelentő intézmény, térségi (országos, regionális, kistérségi) rendszer teljesítményének, 
eredményességének javításához. Megfelelő ismerettel rendelkeznek tanulmányaik doktori 
képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– az egészségügy makro- és mezo-szintű rendszereinek, intézményeinek és szolgáltatásainak 
elemzéséhez és a tervezéshez szükséges módszertant, továbbá 

az egészségpolitika tervezés és elemzés szakirányon 

– az egészségügyi rendszerek teljesítménye értékelésének elméleteit, 

–  az egészségpolitikai célok elérését szolgáló fejlesztéseket, intézményi kapacitásokat, a 
munkaerő mennyiségét és minőségét, a szolgáltatások kínálatát, keresletét és árát, a 
szolgáltatások minőségét befolyásoló eszköztárat, valamint alkalmazásának feltételeit és 
korlátait, 

–  a kormányzat, önkormányzatok, a magánszektor, a szakmai és civil szerveződések 
lehetséges szerepét az egészségpolitikai célok elérésében, 

–  a regionális és kistérségi multiszektorális egészségpolitika, egészségügyi fejlesztés, 
stratégiai tervezés elméleti kérdéseit, nemzetközi és hazai tapasztalatait, 

–  a forrásteremtés és az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása elméleti kérdéseit, 
nemzetközi és hazai tapasztalatait, 
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–  a térségi ellátásszervezés elméleti kérdéseit, nemzetközi és hazai tapasztalatait, 

–  a nemzetközi kooperációk tervezésének és elemzésének módszereit, 

–  a minőség mérésének módszereit, a minőség és hatékonyság összefüggéseit, a klinikai 
kockázatkezelést, 

–  az egészségügy emberi erőforrásainak térségi és intézményi szintű elemzését és 
menedzsmentjét, 

–  az egészségügyi intézményekben megvalósítandó stratégiai tervezésének és 
minőségmenedzsmentjének elméleteit, módszereit; 

az egészség-gazdaságtan szakirányon 

– a bizonyítékokon alapuló orvoslás alapelveit, 

– az egészségnyereség mérésének módszereit, 

– a gazdasági elemzések nemzetközi gyakorlatban alkalmazott módszereit,  

– a gazdasági elemzésekben alkalmazott modellezés alaptípusait, 

– az egészségügyi kiadások elemzési módszereit, 

– a forrásteremtés, a fejlesztések és a szolgáltatás-finanszírozási módszerek elméleteit és 
módszertani kérdéseit, 

– a gyógyszergazdaságtan elméleteit és módszertani kérdéseit. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– az egészségügy nemzetközi folyamatainak és a magyar egészségügyre gyakorolt hatásuknak 
az elemzésére, 

– a magyar egészségügy teljesítményének értékelésére, folyamatainak, lehetséges jövőbeli 
alternatíváinak – társadalmi-gazdasági és nemzetközi összefüggéseikben történő – 
elemzésére, 

– az egészségügyi ellátás mezo-szintű rendszerei teljesítményének, problémáinak sokoldalú, 
interdiszciplináris megközelítésére, elemzésére, döntési alternatívák kidolgozására, 
hatástanulmányok készítésére, 

– az egészségügyi finanszírozó és szolgáltató intézmények gazdálkodásának, 
teljesítményének és működési problémáinak elemzésére, döntési alternatívák kidolgozására, 
az intézmények stratégiai és rövid távú tervei elkészítésében való közreműködésre, 

– mezo- és intézményi szintű egészségügyi programok menedzselésében való 
közreműködésre, 

– nemzetközi szintű egészség-gazdaságtani ismeretek birtokában a szolgáltatások minőségére, 
az egészségügyi technológiák, terápiák és gyógyszerek költség-hatékonyságára vonatkozó 
elemzések megtervezésére és a releváns programok menedzselésére,  

– az elért eredmények szakmai nyilvánosság előtti szakszerű, meggyőző írásbeli és szóbeli 
megjelenítésére, továbbá 

az egészségpolitika tervezés és elemzés szakirányon 

– a gazdasági, társadalmi és demográfiai folyamatokból eredő hatások elemzésére regionális 
és kistérségi rendszerek, egészségügyi intézmények szintjén, 
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– országos és térségi (regionális, kistérségi) egészségügyi rendszerek teljesítményének 
értékelésére, az azon alapuló egészségpolitikai döntési alternatívák megfogalmazására; 

– az egészségügyi rendszerek teljesítményének értékelésére vonatkozó módszerek 
hiányosságából fakadó problémák megfelelő bemutatására, interpretálására,  

– a lakosság egészségi állapotának javulását, az ellátórendszer hatékonyságát és minőségének 
javítását, az egyenlőtlenségek csökkentését és a finanszírozhatóság céljainak elérését szolgáló 
egészségpolitikai eszköztár kritikus értékelésére, és az adott régió, kistérség vagy intézmény 
sajátos körülményeire való adaptálására,  

– a kormányzat, önkormányzatok, a magánszektor, a szakmai és civil szerveződések 
lehetséges szerepének elemzésére, javaslatok megfogalmazására az egészségpolitikai célok 
elérésében, 

– az egészségügyi szolgáltatások finanszírozási módszerei hazai alkalmazásának elemzésére, 
a magyar egészségügy finanszírozási adatbázisain alapuló elemzések készítésére, 

– egy adott régió, kistérség, intézmény finanszírozási helyzetének elemzésére, javaslatok 
megfogalmazására,  

– térségi (regionális, kistérségi) stratégiai tervek és cselekvési programok elkészítésére, 

– a térségi ellátásszervezést szolgáló programok elemzésére, tervezésére és menedzselésére, 

– az egészségügyi intézmények stratégiai tervezéséhez, az orvos-szakmai és a gazdasági 
érdekek összeegyeztetéséhez szükséges ismeretek és szemlélet alkalmazására, 

– a nemzetközi kooperációk tervezésére és elemzésére az egészségügy országos, regionális, 
kistérségi és intézményi szintjén; 

az egészség-gazdaságtan szakirányon 

– az életminőség mérési módszereinek alkalmazására, 

– költséghatékonysági elemzés megtervezésére és kivitelezésére, 

– az egészségügyi technológiák költséghatékonyságára vonatkozó szakirodalom kritikus 
értékelésére, 

– modellezési módszerek alkalmazására, 

– az egészségügyi szolgáltatások finanszírozási módszereinek a minőségre, a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésre és a hatékonyságra gyakorolt lehetséges hatásainak 
elemzésére, 

– a gyógyszerágazat működésének, gyógyszer-támogatási rendszerek gazdasági és 
társadalompolitikai szempontok alapján történő elemzésére. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  

– önálló szakmai álláspont kialakítása, 

– jó együttműködési készség, 

– nyitottság az új jelenségek, új tudományos eredmények iránt, 

– igény a folyamatos önképzésre, 

– a szakmai-etikai normák tisztelete. 
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
kötelező alapozó ismeretkörök: 20-26 kredit 

bevezetés az egészség-gazdaságtanba; egészségpolitika; egészségszociológia;  
egészségügyi etika és jog; epidemiológiai alapismeretek; népegészségügyi medicina. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 34-40 kredit 

egészség-gazdaságtani elemzések alapjai; egészségügy az Európai Unióban; egészségügyi 
rendszerek finanszírozása; komplex regionális elemzés és fejlesztés; magyar egészségügyi 
rendszer; népegészségügyi programok tervezése és menedzsmentje; vállalkozás-
gazdaságtan; egészségügyi informatika; statisztikai módszerek az egészségügyi 
elemzésekben; kommunikáció. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 48-54 kredit 

differenciált szakmai ismeretek: 36-42 kredit 

szakirányok ismeretei: 

egészségpolitika tervezés és elemzés szakirányon: a magyar egészségügy finanszírozása; 
térségi fejlesztés és ellátásszervezés az egészségügyben; emberi erőforrás-menedzsment; 
minőségmenedzsment; pénzügyi és számviteli ismeretek; stratégiai tervezés és 
menedzsment az egészségügyi intézményekben; szociális munka és egészségügy; 
közigazgatási ismeretek, 

egészség-gazdaságtan szakirányon: egészség-gazdaságtani elemzések módszertana, 
egészségnyereség mérése; egészségügyi rendszerek finanszírozása; gyógyszer-
gazdaságtan; 

diplomamunka: 12 kredit. 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A szakmai gyakorlat a harmadik képzési időszak szorgalmi időszakában végzett, átlagosan 

heti kétnapos gyakorlat. A szakmai gyakorlat színterei lehetnek: egészségügyi szolgáltató 
intézmények (elsősorban kórházak), Országos Egészségbiztosítási Pénztár, regionális 
egészségügyi tanácsok, Egészségügyi Minisztérium, önkéntes egészségpénztárak, 
kutatóintézetek, egészségügyi technológiák fejlesztői és beszállítói, stb.  

10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú 

nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely 
olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján korábbi tanulmányai alapján elismerhető legyen legalább 
30 kredit az alábbi ismeretkörökből: közgazdasági ismeretek, társadalompolitika, statisztika, 
politikatudomány, szociológia, pszichológia, kommunikáció, számítástechnika, 
epidemiológia, népegészségügyi medicina, egészségügyi informatika, egészségügyi igazgatás. 
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7. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 15.) OKM rendelethez 

 

[3. számú melléklet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 
szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez] 

VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET 

22. KLASSZIKUS BALETTMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: klasszikus balettművész 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles klasszikus balettművész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Classical Ballet Artist 

3. Képzési terület: művészet, táncművészet 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: táncművész alapképzési szak, valamint 
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti balettművész szak. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-14 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 50-70 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 4-40 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit; 

6.5. A diplomamunkához (színpadi előadás és szakdolgozat) rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan komplex művészi megnyilatkozásra képes balettművészek képzése, 

akik tánctechnikai felkészültségüket megszerzett elméleti tudásukkal egységben tudják 
kezelni. A balettművészek a „testükben tárolt” koreográfiákból alkotnak szintézist, ami a 
művészi fejlődés alapját jelenti mind saját maguk számára, mind a bemutatandó művet 
megalkotó koreográfus számára. A kulturális élet intézményeiben szolgáló és kezdeményező 
szerepet tudnak betölteni, képviselve a táncművészet sajátos értékeit. Megfelelő 
felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a professzionális táncművész szakmai tudásához szükséges magas szintű táncművészeti 
ismeretanyag elméleti, történeti, gyakorlati vonatkozásait, 

– a magasabb technikai igényű balettrepertoárt, 
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– a balettművészetben megjelenő különböző stílusokat s a hozzájuk kapcsolódó 
előadóművészeti ismereteket, 

– a magyar, az európai és a nemzetközi táncművészeti élet hagyományait és a balettművészet 
kortárs törekvéseit, 

– a koreográfia művészetének előadói aspektusból történő értelmezését, 

– a képzés folytatásához szükséges táncművészeti ismeretanyagot és annak alkotó módon 
történő használatát. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– a balettművészet régi és új alkotásainak saját egyéniségük gazdagításával történő, a 
közönség számára élményszerű interpretálására, 

– a balettművészet értékeinek megőrzésére és annak élményszerű tolmácsolására, továbbá az 
újító törekvésekben való részvételre, 

– egyéni szakmai fejlődésük érdekében az önálló tanulásra, önképzésre, 

– önállóan és másokkal együttműködve szakmai kutatási tevékenység vezetésére, illetve 
abban való kreatív részvételre, 

– a balettművészet iránt érdeklődő közönség, valamint az amatőr, félhivatásos és hivatásos 
együttesek, továbbá táncművészeti intézmények munkájának alkotó módon történő segítésére, 

– a táncművészeti alkotások megértésére és interpretációjára, 

– további repertoár elsajátítására, 

– táncművek önálló értékelésére, azok stiláris, kompozíció-technikai és esztétikai 
kontextusában. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– mesterfokú tánctechnika, előadói biztonság elsősorban a klasszikus balett táncnyelvén,  

– együttműködési készség (mind tánckarban, mind pas de deux feladatokban), 

– a rendezői koreográfiához alkalmazkodó, de önálló koncepció kialakítására is képes 
szerepformálási készség, 

– készség a saját és mások művészi teljesítményének megítélésére, 

– a saját működési területre és az ország egész tánckultúrájára vonatkozó felelősségérzet. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 10-14 kredit 

a gyakorlati tudás elméleti feldolgozásához szükséges technikai és reflektív-elemző 
tantárgyak (kutatásmódszertan, táncesztétika, a színház művészete). 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 50-70 kredit 

előadóművészi gyakorlat; a balettrepertoár – személyre szabott – gyakorlati és elméleti 
feldolgozása; a táncművészi életpályához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek 
(egészségtan, kondicionálás, rehabilitáció). 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:  

differenciált szakmai ismeretek 4-40 kredit: 
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az előadóművészi gyakorlathoz kapcsolódó, azt kiegészítő ismeretek: műelemzés, 
szerepelemzés, balettzene, színpadismeret, továbbá a tánc- (és ezen belül a balett) művészet 
elhelyezése a nemzetközi művészeti életben, 

a balettművészet formanyelvét használó kortárs alkotók és alkotások ismerete; 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A szakmai gyakorlat személyre szabott szakmai-színpadi gyakorlat 28 kredit értékben. 

10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy 

azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A mesterképzésbe való felvétel feltétele a 4. pont szerinti alapfokozat vagy főiskolai szintű 

végzettség birtokában megszerzett legalább három éves professzionális balettművészi 
színpadi gyakorlat. 

 

 

23. NÉPTÁNCMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: néptáncművész 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

− végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

− szakképzettség: okleveles néptáncművész 

− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Hungarian Folk Dance Artist 

3. Képzési terület: művészet, táncművészet 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: táncművész alapképzési szak, valamint 
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti néptánc – színházi táncművész szak. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-14 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 60-80 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 4-40 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit; 

6.5. A diplomamunkához (színpadi előadás és szakdolgozat) rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60%. 
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7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan komplex művészi megnyilatkozásra képes néptáncművészek képzése, 

akik tánctechnikai felkészültségüket megszerzett elméleti tudásukkal egységben tudják 
kezelni. A néptáncművészek a tánc mellett komoly énektudással, népzenei és néprajzi 
ismeretekkel is rendelkeznek. Együttesi tagként és szólóművészként a magyar és az 
egyetemes tánckultúrát szolgálják és terjesztik. Felkészültségük alapján alkalmasak 
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a professzionális táncművész szakmai tudásához szükséges magas szintű táncművészeti 
ismeretanyag elméleti, történeti és gyakorlati vonatkozásait, 

– a magasabb technikai igényű néptáncrepertoárt, 

– a néptánc különböző stílusait és a hozzájuk tartozó előadóművészeti ismereteket, 

– a magyar, az európai és a nemzetközi táncművészeti élet néptáncra vonatkozó 
hagyományait és a kortárs törekvéseket, 

– a koreográfia művészetének előadói aspektusból történő értelmezését, 

– a képzés folytatásához szükséges táncművészeti ismeretanyagot és annak alkotó módon 
történő használatát. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– a néptáncművészet régi és új alkotásait saját egyéniségük gazdagításával, együttesi 
együttműködéssel történő, a közönség számára élményszerű interpretálására, 

– a néptáncművészet és ezzel együtt a népzene, a népszokások, az öltözködési hagyományok 
stb. értékeinek megőrzésére és azok alkotó módon történő továbbvitelére, 

– egyéni szakmai fejlődésük érdekében az önálló tanulásra, önképzésre, 

– önállóan és másokkal együttműködve szakmai kutatási tevékenység vezetésére, illetve 
abban való kreatív részvételre, 

– további repertoár elsajátítására, 

– a néptáncművészet iránt érdeklődő közönség, valamint az amatőr, félhivatásos és hivatásos 
együttesek, továbbá táncművészeti intézmények munkájának alkotó módon történő segítésére, 

– a táncművészeti alkotások megértésére és interpretációjára, 

– táncművek önálló értékelésére, azok stiláris, kompozíció-technikai és esztétikai 
kontextusában, 

– a kulturális élet intézményeiben szolgáló és kezdeményező szerep betöltésére, képviselve a 
táncművészet sajátos értékeit, 

– a néptáncművészetet a kapcsolódó népzenei, néprajzi közeggel együtt alkotó módon éltetni, 
bemutatni és megszerettetni. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– mesterfokú tánctechnika, előadói biztonság, elsősorban a magyar néptánc táncnyelvében, 

– együttműködési készség a közvetlen partnerrel és a teljes együttessel, 

– a rendezői koreográfiához alkalmazkodó, de önálló koncepció kialakítására is képes 
szerepformálási készség, 
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– készség a saját és mások művészi teljesítményének megítélésére, 

– saját működési területére és az ország egész tánckultúrájára vonatkozó felelősségérzet. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz 

szükséges alapozó ismeretkörök: 10-14 kredit 

a gyakorlati tudás elméleti feldolgozásához szükséges technikai és reflektív-elemző tárgyak 
(kutatásmódszertan, táncesztétika, a színház művészete). 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 60-80 kredit 

előadóművészi gyakorlat; a néptáncreperoár – személyre szabott – gyakorlati és elméleti 
feldolgozása; a táncművészi életpályához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek 
(egészségtan, kondicionálás, rehabilitáció). 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:  

differenciált szakmai ismeretek 4-40 kredit: 

az előadóművészi gyakorlathoz kapcsolódó, azt kiegészítő ismeretek: népszokások, 
népviselet, népzene, táncjelírás, néprajzi ismeretek, a néptáncművészet hagyományőrző és 
kortárs színpadi jelenlétének ismerete, nemzetközi kitekintésben is; 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A szakmai gyakorlat személyre szabott szakmai-színpadi gyakorlat 28 kredit értékben. 

10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy 

azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A mesterképzésbe való felvétel feltétele a 4. pont szerinti alapfokozat vagy főiskolai szintű 

végzettség birtokában megszerzett legalább hároméves professzionális néptáncművészi 
színpadi gyakorlat. 
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8. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 15.) OKM rendelethez 

 

[3. számú melléklet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 
szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez] 

 

8. ELMÉLETI NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: elméleti nyelvészet 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség 
oklevélben szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles elméleti nyelvész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Theoretical Linguistics  

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szabad bölcsész alapképzési 
szak elméleti nyelvészet szakiránnyal és a magyar alapképzési szak nyelvtechnológia 
szakiránnyal. 

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok 
az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési 
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy 
egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 18-22 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 28-32 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-50 kredit 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 4 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek arány: az intézményi tanterv szerint legalább 60%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nyelvészeti alapdiszciplínák (hangtan, 
alaktan, mondattan, jelentéstan) és a kapcsolódó tudományágak (szociolingvisztika, 
pszicholingvisztika, számítógépes nyelvészet, neurolingvisztika, stb.) területén megszerzett 
szakmai ismereteik birtokában képesek önálló tudományos munka végzésére. Ismerik a 
megfelelő nyelvleírási szinteket és a modern nyelvészeti irányzatokat. Felkészültségük 
alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. 
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a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a nyelvészeti kutatások nemzetközi eredményeit és sztenderdjeit, 

– a különféle nyelvészeti elméletek, modellek, valamint kutatási módszertanok széles 
körét, 

– a különféle nyelvekre vonatkozó empirikus adatok feldolgozásának, analízisének és az 
elméleti modellek kereteiben történő értelmezésének lehetőségeit, 

– az önálló tudományos munka szakmódszertanát, 

– a modern nyelvtanelmélet kurrens irányzatait és modelljeit. 

b)  A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– nyelvészeti ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére,  

– elméleti nyelvészeti problémák felvetésére és megoldására, 

– a mai magyar nyelv szerkezetének és rendszerének a modern elméletek, illetve modellek 
kereteiben történő leírására, 

– a megjelenített eredmények társadalmi célok érdekében történő alkalmazására (pl. 
anyanyelvi nevelési koncepciók kidolgozása, gépi fordítás elvégzése, nyelvi zavarok 
diagnosztizálása és terápiája, nyelvi adatbázisok és szoftverek fejlesztése, stb.) 

– kutatási módszertanok megfelelő alkalmazására, 

– innovatív kutatások és önálló tudományos munka végzésére. 

    c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– kreativitás, 

– problémamegoldó gondolkodás, 

– önállóság, 

– kritikai attitűd, 

– absztrakció képessége, 

– jó kommunikációs képesség magyar és idegen nyelven. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 18-22 kredit  

- fonológia, szintaxis, logika, formális szemantika, a nyelvleírás alapvető módszerei; 

- szabadon választható bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi ismeretek, 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei:  

Szakmai elméleti modul: 28-32 kredit 

- fonológia, morfológia, szintaxis, szemantika, grammatikai modellek, lexikon; aktuális 
kutatási irányzatok, eredmények, interdiszciplináris kapcsolódási pontok és 
megközelítések, nyelvfejlesztési, valamint módszertani ismeretek: legalább 20 kredit; 

- terepmunka, nyelvészeti gyakorlat, szakdolgozatíró szeminárium. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 60-70 kredit: 
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8.3.1. differenciált ismeretek 40-50 kredit: 
a) szakirány választása nélkül: 

morfológia, haladó fonológia, haladó szintaxis, haladó szemantika, grammatikaelmélet, 
grammatikai modellek, lexikon, neurolingvisztika, pszicholingvisztika, nyelvelsajátítás, 
számítógépes nyelvészet, számítógépes ismeretek, nyelvfilozófia, fonetika, valamely nyelv 
szerkezete, valamely nyelv története, szociolingvisztika, pszicholingvisztika, 
diskurzuselemzés, pragmatika, a nyelvtudomány története, kutatási gyakorlat; 

b) speciális program választása esetén: 

ba) választható speciális programok ismeretei: 

- nyelvelmélet (morfológia, haladó fonológia, haladó szintaxis, haladó szemantika, 
grammatikaelmélet, grammatikai modellek, lexikon) 

- számítógépes nyelvészet és neurolingvisztika (neurolingvisztika, pszicholingvisztika, 
nyelvelsajátítás, számítógépes nyelvészet, számítógépes ismeretek, nyelvfilozófia); 

bb) egyéb, speciális programokhoz nem kapcsolódó választható ismeretek: 

fonetika, valamely nyelv szerkezete, valamely nyelv története, szociolingvisztika, 
pszicholingvisztika, diskurzuselemzés, pragmatika, a nyelvtudomány története, kutatási 
gyakorlat. 

8.3.2. Diplomamunka: 20 kredit. 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A nyelvészeti gyakorlat során a hallgató egy féléven át heti 4 órában aktívan 

bekapcsolódik egy kutatóhely munkájába. A gyakorlat eredményes teljesítésének feltétele a 
félév végén egy önálló nyelvészeti előadás megtartása. 

10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal 

egyenértékű nyelvvizsga, vagy egy további (az alapképzés nyelvétől eltérő) nyelvből 
államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A kredit megállapításánál alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen olyan specializáció, 
amely legalább 50 kredit értékű és a korábbi tanulmányai szerint a szabad bölcsész 
alapképzési szak elméleti nyelvészet szakirányának vagy a magyar alapképzési szak 
nyelvtechnológia szakirányának nyelvészeti ismeretköreiből áll.  

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az alább felsorolt ismeretkörökben legalább 
19 kredittel rendelkezzen a hallgató: bevezető fonológia, bevezető szintaxis, bevezető 
logika, bevezető formális szemantika ismeretkörökből. Az 50 kredithez – a legalább 
19 kredit elismerése után – a még hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. 
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9. NÉDERLANDISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 
 

1. A mesterképzési szak megnevezése: néderlandisztika 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 
– szakképzettség: okleveles néderlandisztika szakos bölcsész  
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Dutch Language and Literature 
3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: germanisztika alapképzési szak 
néderlandisztika szakiránnyal. 

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: 
bölcsészettudományi képzési terület alapképzési szakjai. 

 4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit  

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit; 
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 28-32 kredit; 
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-65 kredit; 
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit; 
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a holland nyelvet szóban és írásban magas 
szinten képesek használni, és a holland nyelv és irodalom, kultúra és történelem területén 
megfelelő elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek. Behatóan ismerik 
Magyarország és a célország társadalmi-gazdasági és környezeti helyzetét, problémáit, és 
ismereteiket képesek átadni, illetve alkalmazni hivatásuk gyakorlása során. Képesek 
megfelelni az Európai Unió intézményeiben támasztott követelményeknek. Alkalmasak 
irányító és szervező feladatok ellátására az idegenforgalom, a gazdasági élet, a média, a sajtó, 
a kultúra és a közigazgatás területén. Felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik 
doktori képzés keretében történő folytatására. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a holland nyelv grammatikai szabályrendszerét, 
– a holland, flamand nyelvtörténetet, 
– a holland, flamand irodalmat és kultúrát, 
– a néderlandisztikai irodalomtudomány, kultúratudomány, valamint nyelvtudomány 
elméletét és módszertanát, legmodernebb irányzatait, 
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– a kultúratudomány kutatási irányzatait, eredményeit, 

– a holland és belga állam politikai és kulturális intézményrendszerét. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– a holland/flamand nyelvvel és kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő 
munkakör ellátására, 

– szakmai és szépirodalmi szövegek magas szintű fordítására, tolmácsolására, 

– holland nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékony kommunikációra, továbbá 
információk, érvek és elemzések szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző 
nézőpontok szerint történő magas szintű bemutatására, 

– önálló kutatásra, 

– a holland/flamand és a magyar kultúra közti nyelvi közvetítésre, a kulturális, gazdasági, 
politikai élet különböző területein, 

– különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, 

– kritikai vélemény megfogalmazására, 

– alternatív megoldások felvetésére, 

– saját tudásuk fejlesztésére, 

– képzési területük belső törvényszerűségei megértésének elmélyítésére, 

– kritikai gondolkodásmódra. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– a holland/flamand nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség, 

– minőségtudat, 

– a holland/flamand nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív 
kezelési képessége, 

– absztrakt gondolkodás képessége, 

– jó kommunikációs képességek, 

– önállóság, 

– jó együttműködési készség, 

– önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítása, 

– kritikai látásmód, 

– érzékenység és aktív kritikai attitűd a másság diszkriminációjával, az esélyegyenlőségi 
problémákkal, a társadalom kirekesztő mechanizmusaival szemben. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök (8-12 kredit): 

a néderlandisztikai irodalom- és nyelvtudomány elmélete és módszertana: aktuális kutatási 
irányzatok, eredmények, interdiszciplináris kapcsolódási pontok és megközelítések, 
módszertani ismeretek. 
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8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: (28-32 kredit) 

néderlandisztikai szaknyelvi ismeretek: leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és 
nyelvfejlesztési ismeretek, az akadémiai írásmód elsajátítása, referátumok, szakdolgozatok, 
értekezések stilisztikája és retorikai szabályai, a terminológia pontos használata, 
hivatkozások, bibliográfia, névmutató, tartalomjegyzék; továbbá a holland nyelv- és 
irodalomtudomány szaknyelvi ismereteinek elsajátítása, magas szintű szakirodalom 
olvasása és értelmezése; 

néderlandisztikai irodalomtudományi ismeretek: irodalomtörténeti és irodalomkritikai 
ismeretek Hollandiában és Flandriában társadalmi kontextusban, egymással és az európai 
irodalmakkal összehasonlításban, továbbá a képzőművészet történetével párhuzamban 
vizsgálva előadás és szeminárium kereteiben; 

néderlandisztikai nyelvtudományi ismeretek: szótan, jelentéstan, a lexikai egység fogalma, 
típusai, a holland-flamand nyelv szókincsének eredetbeli, időbeli, földrajzi, társadalmi, 
stilisztikai, gyakorisági szempontok szerinti rétegei;  

néderlandisztikai kultúratudományi ismeretek: a holland és belga társadalom felépítésének 
szerkezete, intézményrendszere, kultúrpolitikája, a média világa, a kulturális identitás 
szerepe a multikulturális társadalomban, a migránsok helyzete, szociokulturális sajátosságai, 
gender-problémák, a posztkolonialitás kultúrája, az EU és a holland nyelv és a holland 
nyelvű kultúra kapcsolatrendszere, a kultúraközvetítés fajtái és lehetőségei Hollandiában, 
Belgiumban és Magyarországon, kortárs művészetek, kiállításelemzések, múzeumpolitika. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 65-85 kredit 

   differenciált szakmai ismeretek: 45-65 kredit 

a) választható speciális programok ismeretei (35-45 kredit) 

néderlandisztikai irodalomtudomány, nyelvtudomány, kultúratudomány; 

b) az intézmény által meghatározott, a szakhoz kötődő területen választható ismeretek  
(10-20 kredit); 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei:  
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert középfokú C típusú, illetve azzal 

egyenértékű nyelvvizsga szükséges angol nyelvből. Amennyiben a hallgató rendelkezik  
C típusú államilag elismert középfokú angol nyelvvizsgával, akkor német vagy francia 
államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:  
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a 
korábbi tanulmányai szerint a germanisztika alapképzési szak néderlandisztika szakirányának 
ismeretköreiből. Továbbá felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű 
nyelvvizsga holland nyelvből. 
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10. ALKALMAZOTT NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK 
 

1. A mesterképzési szak megnevezése: alkalmazott nyelvészet  

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megnevezése: 
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles alkalmazott nyelvész szakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Applied Linguistics 

3. Képzési terület: bölcsészettudományok 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a magyar, az anglisztika, a 
germanisztika, a romanisztika, a romológia és a szlavisztika alapképzési szakok.  

4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető 
alapképzési szakok: a pedagógia, a pszichológia és a szabad bölcsészet alapképzési szakok.  

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- és mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai, egyetemi szintű 
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 18-22 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 28-32 kredit; 

6.3. Kötelezően választható szakirány: 38-42 kredit; 

6.4. A szabadon választható ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya az intézményi tanterv szerint: legalább 50%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti és nyelvészeti 
kutatás-módszertani ismereteik birtokában képesek a társadalom bármely szegmensében 
felmerülő nyelvi problémákhoz kapcsolódó igények kielégítésére, ezek kezelésére, aktuális 
társadalmi igények szerinti alakítására, fejlesztésére.  A végzett szakemberek előmozdítják a 
társadalmi szintű információáramlást, segítve ezzel az információhoz való jutáshoz fűződő 
jogot. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében 
történő folytatásához. 

a)  A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a nyelv és a gondolkodás/megismerés, illetve a nyelv/nyelvhasználat társadalmi 
kapcsolatának szerteágazó kérdéseit, 

– a személyes, intézményi (társadalmi) és kultúrák közötti kommunikáció sajátosságait, 

– a nyelvi teljesítmény/hatás mérését és a szaknyelvek legfontosabb ismérveit, 
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– egy-egy szakmai közösség általános kommunikációs szokásait, jellegzetességeit, 

– a nyelvészeti kutatások módszertanát, 

– a lingvisztikai részdiszciplínákat. 

b) A mesterfokozat birtokában a végzettek alkalmasak: 

–    nyelvfejlesztési munkálatok végzésére, irányítására egyéni és intézményes szinten, 

– nyelvi tervezésre mind az anyanyelv, mind az idegen nyelv (nemzetiségi, környezeti, 
regionális) vonatkozásában, 

– tantervfejlesztésre és nyelvi tanácsadásra, 

– alap és alkalmazott anya- és idegen nyelvi kutatások és elemzések végzésére, 

– a nyelvi szocializáció sokoldalú és sokirányú segítésére, 

– mind a civil, mind a politikai szféra számára médianyelvészeti ismereteik révén 
helyzetértékelésre, 

– a szakterület tudományos életébe való bekapcsolódásra (konferenciai részvétel, 
publikációs tevékenység), 

– ismeretterjesztő és tudományos írásművek létrehozására, 

– a szakterület problémáinak és eredményeinek a szélesebb közönséggel történő 
megismertetésére. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– a szakterület iránti magas fokú érdeklődés, elkötelezettség és motiváció, 

– tanulási készség, 

– széles műveltség, problémafelismerő és -megoldó képesség, 

– kreativitás, intuíció és módszeresség, 

– információfeldolgozási képesség, 

– a szakmai továbbképzéshez való pozitív hozzáállás, 

– igény az elmélyült és minőségi munkára, 

– kritikai szemlélet, 

– rugalmasság és jó kommunikációs készség. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

 8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretek: 18-22 kredit 

lingvisztikai részdiszciplínák: a nyelvleírás elmélete, leíró nyelvtani ismeretek (fonetika-
fonológia, grammatika, morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, szemantika, 
pragmatika, diskurzuselemzés, kontrasztív nyelvészet, nyelvtipológia, a nyelvészeti kutatások 
módszertana, a nyelvtudomány/alkalmazott nyelvészet története, nyelvészeti statisztika. 

8.2. A szakmai törzsanyag ismeretkörei: 86-94 kredit  

A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 28-32 kredit: 

– nyelv és gondolkodás: pszicholingvisztika, nyelvelsajátítás, neurolingvisztika, alkalmazott 
pszicholingvisztika, kétnyelvűség; 
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– nyelv és társadalom: szociolingvisztika, nyelvpolitika, nyelvi jogok, kétnyelvűség, 
alkalmazott szociolingvisztika, kommunikációelmélet (interperszonális, társadalmi, 
intézményi); 

– a nyelvi kód: számítógépes nyelvészet, korpuszlingvisztika, az írott nyelv. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 38-42 kredit: 

A szakképzettséghez szükséges követelmények mindhárom témakör ismeretköreiből 
teljesíthetők: 

– nyelv és gondolkodás: beszédretardáció, pedagógiai grammatika, jelnyelv, a nyelvi 
teljesítmény mérése/értékelése, nyelvi evolúció; 

– nyelv és társadalom: etnolingvisztika, nyelvészeti antropológia, ökolingvisztika, verbális 
agresszió, nyelvi kontaktusok, nyelvtervezés, hungarológiai ismeretek, szaknyelvek; 

– a nyelvi kód: terminológia, nyelvtechnológia. 

Diplomamunka: 20 kredit. 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A szakmai gyakorlat – a felsőoktatási intézmény lehetőségeitől és szakmai kapcsolataitól 
függően, a tantervben meghatározottak szerint – a közoktatásban, a médiában, az üzleti 
világban, az igazságszolgáltatásban végzett gyakorlat, amelynek kreditértéke 2 kredit. 

10. Az idegennyelv-ismeret követelményei:  
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal 

egyenértékű nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő 
további nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 10 kredit a lingvisztikai 
részdiszciplínák (nyelvtudomány) ismeretkörből. 

A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a 
felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.  

 

 

11. ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: andragógia 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles andragógus 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Master of Andragogy 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 



 
 
 
 
14042 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y  2008/120. szám 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: andragógia alapképzési szak, 
továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű 
művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, egyetemi szintű 
művelődési és felnőttképzési menedzser, művelődésszervező, humánszervező szakok, illetve 
ezekkel megfeleltethető korábbi főiskolai, egyetemi szintű szakok (népművelés, 
közművelődési). 

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 
vehető alapképzési szakok: a pedagógia, a pszichológia és az emberi erőforrások alapképzési 
szakok, továbbá bármely pedagógus szakképzettséget adó szak. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: legalább 16-22 kredit 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-55 kredit 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 32-45 kredit 

6.4. Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 10 kredit 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 35%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan andragógusok képzése, akik megszerzett társadalomtudományi 
ismereteik birtokában alkalmasak az európai közösséghez, a fejlett országokhoz való 
felzárkózás támogatására, és a felnőttoktatás és képzés feltételeinek differenciált fejlesztésére. 
Ismerik a leghátrányosabb helyzetű rétegek és csoportok társadalmi beilleszkedésének 
problémakörét, és képesek oktatási–képzési intézmény-, eszköz- és módszerfejlesztésére, 
valamint a tanulási lehetőségekhez való fizikai és virtuális hozzáférés támogatására. 
Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– az egész életen át tartó tanulás szerepét a társadalom és az egyén életében,  

– a felnőttképzés gazdasági, politikai és etikai vonatkozásait, 

– a felnőttképzés elméletét és módszertanát, 

– a felnőttek tanulásával kapcsolatos elméleteket, 

– a felnőttképzés speciális célcsoportjait és a velük való foglalkozás különleges 
eljárásait, 

– a felnőttképzés területén szerzett tapasztalataik rendszerezésének eljárásait, 

– az andragógia kutatásmódszertanát, 

– az andragógia területén folyó aktuális kutatásokat, 

– a legfontosabb tudományos munkákat, 

– az Európai Unió felnőttképzéssel kapcsolatos dokumentumait és stratégiáját, 

– a különböző nemzetközi felnőttképzési rendszereket. 
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b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– rendszerszerűen és kreatívan foglalkozni az andragógia új és összetett problémáival, 

– a felnőttképzésben társadalmi, politikai, gazdasági döntések előkészítésére, 

–  következtetéseiket és javaslataikat szakmai és nem szakmai közönségnek 
bemutatni, 

– önálló tudományos munkák létrehozására, 

– az andragógia mélyebb összefüggéseinek megértéséhez szükséges információ-
források felkutatására, a társtudományok eredményeinek értelmezésére és 
felhasználására, 

– új információk gyűjtésére, a felmerülő új problémák, új jelenségek kritikus 
feldolgozására, 

– eredeti ötletekkel és önálló tevékenységgel hozzájárulni a felnőttképzéssel 
kapcsolatos speciális problémák megoldásához,  

– felnőttképzések és képző intézmények menedzselésére,  

– a felnőttképzésben adekvát célok megfogalmazására,  

– a célok elérését szolgáló andragógiai folyamatok megtervezésére és kivitelezésére,  

– teljesítményértékelési és minőségbiztosítási rendszerek működtetésére, 

– önműveléssel és folyamatos önfejlesztéssel ismereteik magasabb szintre emelésére. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek 

–  alkalmazkodóképesség, 

– előítélet-mentesség, 

– empátia, 

– tolerancia, 

– rugalmasság, 

– objektivitás, 

– személyes felelősségvállalás, 

– a csoportvezetés, moderálás, animálás, mentorálás képessége, 

– összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben döntéshozatali képesség, 

– kritikai attitűd. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: legalább 16-22 kredit 

az andragógia közgazdaságtani, politológiai és jogi aspektusai (6-10 kredit), az andragógia 
filozófiai, antropológiai, társadalomelméleti, tudományelméleti és etikai kérdései (5-6 kredit), 
kutatás a felnőttoktatásban (statisztikai elemzések) 5-6 kredit. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-55 kredit 

andragógiai elméletek (gazdasági, humán erőforrás-fejlesztési, tanuláselméleti, 
kommunikációs aspektusok) (9-12kredit), a felnőttképzés mentálhigiénéje és ergonómiája  
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(5-7 kredit), pályaorientáció-pályakorrekció (5-7 kredit), felnőttképzési curriculum-tervezés, 
kompetencia-alapú és moduláris képzések fejlesztése (6-8 kredit), a felnőttoktatás didaktikája 
és módszertana (tanítási, tanulási módszerek, ICT, teljesítményértékelés, APL, APEL)  
(10-14 kredit), a képzés értékelése, minőségfejlesztése (5-7 kredit). 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 42-55 kredit 

differenciált szakmai ismeretek: 32-45 kredit 

szociálandragógia (a felnőttképzés speciális célcsoportjai) (10-14 kredit), a felnőttoktatás 
menedzsmentje (felnőttképzési intézmények vezetése és irányítása, projektmenedzsment)  
(6-8 kredit), andragógiai kompetenciák (moderálás, csoportvezetés, mentorálás, animálás) 
fejlesztése (10-14 kredit), európai dimenzió a felnőttoktatásban, felnőttoktatási rendszerek  
(6-9 kredit); 

diplomamunka: 10 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú,  

C típusú, valamint egy idegen nyelvből államilag elismert, alapfokú, C típusú vagy azzal 
egyenértékű nyelvvizsga szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit, amelyből 

- 10 kredit a bölcsész képzési területen a közös stúdiumainak ismeretei (filozófiatörténet, 
társadalomismeret, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret); 

-     20 kredit pedagógiai és/vagy pszichológiai ismeret. 

A hiányzó krediteket (max. 30 kredit) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel 
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi 
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

 

 

12. EMBERI ERŐFORRÁS TANÁCSADÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: emberi erőforrás tanácsadó 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles emberi erőforrás tanácsadó 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Master of Human Resources Counsellor 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: andragógia, emberi erőforrások 
alapképzési szakok, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű 
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személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, művelődésszervező, egyetemi szintű 
művelődési és felnőttképzési menedzser, humán szervező szakok. 

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 
vehető alapképzési szakok: a pedagógia és a pszichológia alapképzési szak, továbbá bármely 
pedagógus szakképzettséget adó szak. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-20 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-35 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-60 kredit;  

6.4. Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 8-12 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 10 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett humán és gazdasági 

ismereteik, valamint kialakult interdiszciplináris szemlélet birtokában képesek a munka, a 
munkavállalás világában, illetve az ennek megfelelő iskoláztatás, képzés és továbbképzés 
rendszerében orientáló, támogató és tervezési tevékenységre. Segítik az egyéneket 
pályatervezési döntéseik meghozatalában, és a terület irányítóinak döntés-előkészítési 
munkáját támogatják a munkaerő-gazdálkodás és az oktatás makroszintű folyamatainak 
rendszerezésével, illetve összefüggéseinek feltárásával. A végzettek alkalmasak a szociális 
kapcsolatrendszerek működtetésére és a munka világához kapcsolódó problémamegoldási 
folyamatok tervezésére, illetve irányítására. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek 
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– az andragógia elméletének rendszerébe illeszkedő pszichológiai megalapozottságú 
szociálpszichológiai összefüggéseket, 

– a munkaerőpiaci és foglalkoztatáspolitikai folyamatokat, a munkatudományokat, a pályák 
osztályozási rendszereit, a képzés és a munkavállalás jogi szabályrendszerét, 

– a pálya-munka világához kapcsolódó rétegspecifikus, regionális, térségi összefüggéseket, 
illetve az ezekhez kapcsolódó támogató informatikai rendszereket, 

– a tanácsadási és pályatervezési tevékenységet megalapozó alkalmazott pszichológiai, 
andragógiai ismereteket, azok gyakorlati alkalmazását, a tervező munka stratégiáit, az 
önellenőrzés módszereit, 

– a szervezeti, intézményi humánpolitika céljaival összefüggésben tervező, fejlesztő és 
támogató tevékenységeket a munkavállalók képzettségi szintje és karrierigénye 
vonatkozásában. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– hiteles írásbeli és szóbeli kommunikációra, 

– váratlan helyzetek megoldására, 
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– a nemzetközi tapasztalatok, jó példák (gazdasági, szociálpszichológiai) hazai 
követelményeknek megfelelő adaptálására, 

– önálló és felelősségteljes munkára a hozzájuk fordulók individuális céljainak 
megvalósításáért, egyéni tervezési készségük fejlődésének támogatása érdekében, 

– interperszonális kapcsolatokban az érdekek és az értékek összhangjának megteremtésére az 
aktuális foglalkoztatáspolitikai lehetőségek figyelembevételével, 

– a különböző szintű és tartalmú konfliktusok megoldásához való hozzájárulásra, 

– folyamatos önképzésre, a hosszú távú stratégiák jelentőségének felismerésére, ennek 
érvényesítésére támogató jelleggel az egyéni, illetve csoportos tanácsadási tevékenységben. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– jó kapcsolatteremtési, együttműködési és konfliktusmegoldási képességek, 

– előítélet-mentesség,  

– szociális érzékenység,  

– az egyéni és a társadalmi érdekek összeegyeztetésének igénye, 

– értékalapú megközelítés, amelynek középpontjában a munka, a pálya, mint alkotó és kreatív 
tevékenység jelenik meg, 

– öndefiníciós képesség, melynek alapján képesek szakmai tevékenységüket és személyes 
karrier esélyeiket folyamatosan értékelni, elemezni és fejleszteni, 

– megfelelő nyitottság a különböző kultúrák iránt,  

– elkötelezettség az interkulturális kapcsolatok építésére, törekvés a munka-magatartás 
tradícióinak megismerésére, 

– a társszakma képviselőivel való együttműködés képessége,  

– a csapatmunka fontosságának elfogadása, 

– a szakma érdekeinek képviselete hazai és nemzetközi szervezetekben. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök:  15-20 kredit 

foglalkoztatáspolitikai, közgazdasági ismeretek, speciális andragógia ismeretek, etika, 
kutatásmódszertan. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 25-35 kredit 

szervezetpszichológia, szociálpszichológia, pályalélektan, tervezés elmélete, tanácsadás 
elmélete – gyakorlata, emberi erőforrással foglalkozó szervezetek felépítése – jogállása. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 55-70 kredit 

differenciált szakmai ismeretek: 45-60 kredit 

informatikai rendszerekkel támogatott tanácsadás, konfliktuskezelés módszerei, felnőttképzési 
szolgáltatások, foglalkozás speciális helyzetű csoportokkal, egyénekkel, tanácsadási 
módszerek, pályaorientáció irányai az EU-ban, emberi erőforrás menedzsment, szakmai 
gyakorlat; 

diplomamunka: 10 kredit. 
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9. Szakmai gyakorlat követelményei: 
A szakmai gyakorlat az ifjúsági korosztályok, valamint a felnőtt korosztályok 

tanácsadásával foglalkozó olyan intézményekben végzett gyakorlat, ahol a tanácsadáshoz 
kapcsolódóan nemzetközi kutatási vagy projekttevékenységet végeznek. 

10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú,  

C típusú, valamint egy idegen nyelvből államilag elismert, alapfokú, C típusú, vagy azzal 
egyenértékű nyelvvizsga szükséges. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit, amelyből 

- 10 kredit a bölcsész képzési területen, a közös stúdiumok ismeretei (filozófiatörténet, 
társadalomismeret, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret); 

- 20 kredit pedagógiai és/vagy pszichológiai ismeret. 

A hiányzó krediteket (max. 30 kredit) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel 
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi 
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. 

 
 

13. ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: esztétika 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése:  
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, röv. MA) 

- szakképzettség: okleveles esztétika szakos bölcsész 

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Aesthetics and Art Theory 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szabad bölcsészet alapképzési szak 
esztétika szakiránnyal. 

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 
vehető alapképzési szakok: a bölcsészettudományi képzési terület alapképzési szakjai. 

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe: azok az alap- és 
mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a 
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű 
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő: 4 félév 
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6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit; 

6.1. Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditérték:  10-20 kredit; 

6.2. Szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditérték: 20-24 kredit; 

6.3. Differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditérték: 55-70 kredit; 

6.4. Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit; 

6.5. Diplomamunkához rendelet kreditérték: 20 kredit; 

6.6. Gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett művészetelméleti, esztétikai, 

kultúra– és médiatudományi ismereteik birtokában többféle megközelítési módot felhasználva 
alkalmasak művek elemzésére. Elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a szakirányú magyar és 
idegen nyelvű szövegek feldolgozásában és fordításában. Megfelelő felkészültséggel 
rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– az esztétika elméleti és történeti, valamint ennek az irodalom és a kultúra mélyebb 
összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához szükséges kutatási módszereket, 

– az esztétikai elmélet és történet alapvető kérdéseit, 

– az esztétika történetének meghatározó alakjait, 

– az esztétikai elméleteket. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenység kifejtésére és eredeti ötletek felvetésére, 
valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és 
végrehajtására, 

– az esztétikai megközelítések, illetve interdiszciplináris területeken az aktuális kutatások és a 
tudományos munka kritikus értékelésére, 

– eredeti látás- és gondolkodásmód birtokában a művészeti jelenségekről szerzett tudás 
gyakorlati alkalmazására, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei 
megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek 
kialakítására,  

– különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika 
kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére, 

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint az esztétikával 
összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására, 

– esztétikai ismereteik alapján a kor igényeinek megfelelően hatékonyan 
kommunikálni, továbbá az információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem 
szakmabeli közönségnek különböző nézőpontok szerint magas szinten bemutatni. 



 
 
 
 
2008/120. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y  14049 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 
– motiváció, elkötelezettség és minőségtudat a kultúra egészét és az esztétikai megközelítést 
illetően, 

– az esztétikai kérdésfeltevések és a kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív 
kezelési képessége, 

– együttműködési készség, 

– kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás, 

– fogalmi gondolkodás, 

– az absztrakció képessége, 

– kritikai attitűd, 

– értékközpontúság. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1.  Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök 10-20 kredit: 

az esztétikai, valamint  művészet és kultúra- és médiatudományi ismeretek: esztétika  elméleti 
alapproblémái, ágazati esztétikák alapvető kérdései, a műértelmezés alapvető stratégiái, 
aktuális kutatási irányzatok, eredmények, interdiszciplináris kapcsolódási pontok és 
megközelítések, módszertani ismeretek. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-24 kredit 

a) szakmai elméleti ismeretek: esztétikai, művészetelméleti, valamint kultúra- és 
médiatudományi tárgykörök valamint alternatív megközelítésmódok; esztétikai irányzatok és 
iskolák; a művészeti jelenségek interpretációjának kérdései és módszerei, valamint az 
esztétika elmélet-történeti ismeretek; 

b) gyakorlati készségek fejlesztését szolgáló ismeretek: idegen nyelvű szakszöveg-olvasás, 
íráskészség-fejlesztés. 

8.3 A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 75-90 kredit 

differenciált szakmai ismeretek: 55-70 kredit 

a) választható speciális programok ismeretei: 40-50 kredit 

három modul választása az alábbi témakörökből: 

antik és reneszánsz művészetelméletek, a felvilágosodás esztétikája, a német idealizmus és a 
romantika esztétikája, a 19. század esztétikája, a 20. század első felének esztétikai 
gondolkodása, kortárs művészetelméletek/ ágazati gyakorlat; 

b) egyéb, speciális programokhoz nem kapcsolódó, választható ismeretek: 
amelynek kreditértéke 15-20 kredit. 

Diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei:  
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal 

egyenértékű nyelvvizsga vagy egy további (az alapképzés nyelvétől eltérő) nyelvből államilag 
elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges. 
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10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:  
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a szabad 
bölcsészet alapképzési szak esztétika ismeretköreiből. Továbbá középfokú C típusú vagy 
azzal egyenértékű nyelvvizsga valamely élő nyelvből. 

 

 
14. KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: klasszika-filológia 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség  oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles klasszika-filológia szakos bölcsész  

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Classical Philology 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ókori nyelvek és kultúrák 

alapszak klasszika-filológia szakiránya. 

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok 
az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési 
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy 
egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit  

6.1. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit; 

6.2. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 60-75 kredit; 

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit;  

6.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek a 
klasszikus antikvitásról vagy az annak örökségét folytató középkori – adott esetben kora 
újkori – európai kultúráról. A választott szakiránynak megfelelő nyelvet (latin, ógörög, 
középkori latin, újkori latin vagy bizánci görög) magas szinten ismerik. Képesek az adott 
nyelven született kiemelkedő irodalmi művek sokoldalú elemzésére, és ismerik a megfelelő 
történeti és kultúrtörténeti forrásokat. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel 
rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. 
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a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– felsőfokon a latin és/vagy az ógörög nyelvet, 

– a klasszikus (antik) latin és/vagy görög (vagy az antik örökségre építő közép- és újkori latin 
és/vagy görög) nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és 
magyarázatához szükséges kutatási módszereket, 

– áttekintő módon az antikvitás (vagy az annak örökségére építő középkor) irodalmának és 
kultúrájának egészét, 

– a fentebbiek jelentőségét az európai kultúrában és az ókortól máig terjedő 
gondolkodástörténetben és egyetemes civilizációs folyamatokban, 

– a premodern és a modern nyelv-, irodalom- és kultúratudomány (különböző módszereinek) 
alkalmazhatóságát a fenti nyelvek, irodalmi alkotások, műfajok, kulturális jelenségek stb. 
megismerésében. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– az irodalomtudományban és a nyelvtudományban, illetve interdiszciplináris területeken az 
aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, 

– eredeti látás- és gondolkodásmód birtokában a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről 
szerzett tudás gyakorlati alkalmazására, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei 
megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek 
kialakítására,  

– különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika 
kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére, 

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a klasszikus (antik) latin 
és/vagy görög nyelvvel és kultúrával (vagy az antik örökségre építő közép- és újkori latin 
és/vagy görög nyelvvel) összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására, 

– a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni, továbbá az információkat, érveket 
és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző nézőpontok szerint 
magas szinten bemutatni. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– motiváció, elkötelezettség és minőségtudat a klasszikus (vagy a középkori) latin és/vagy görög 
nyelv és kultúra vonatkozásában, 

– a klasszikus (vagy a középkori) latin és/vagy görög nyelvvel, irodalommal és kultúrával 
kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési képessége, 

– együttműködési készség, 

– kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás, 

– fogalmi gondolkodás, 

– az absztrakció képessége, 

– kritikai attitűd, 

– értékközpontúság, 

– jó kommunikációs képesség. 



 
 
 
 
14052 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y  2008/120. szám 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  

8.1. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 20-30 kredit: 

filológia (paleográfia, szövegkritika-szövegkiadás), irodalomtörténet, irodalmi művek 
értelmezése, leíró nyelvészet (fonológia, morfológia, szintaxis), nyelvfejlesztési ismeretek, 
történeti és összehasonlító nyelvtudomány, nyelvtörténet, a görögséggel (Bizánccal) és 
Rómával (a középkori Nyugat-Európával) érintkező népek, nyelvek, kultúrák, filozófia, 
esztétika, vallástörténet, egyháztörténet, régészet-művészettörténet, retorika és poétika, 
természettudomány, kultúrtörténet (a fentieken túl a kultúra további területei, pl. jog, 
színháztörténet). 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 80-95 kredit:   

Differenciált szakmai ismeretek: 

a) választható speciális programok ismeretei 40-45 kredit: 

választható programok (latin, ógörög, antik örökség) szerint: nyelvfejlesztés (ógörög, latin 
grammatika, stilisztika, stb.), különböző műfajú, az alapfokon tanultakhoz képest nehezebb 
irodalmi és egyéb szövegek elemző olvasása (szövegolvasás, auktorolvasás), 
speciálkollégiumok, szakszemináriumok, kutatószemináriumi munka, konferencia-részvétel 
beszámolóval; 

b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más 
speciális kérdéskörök ismeretei 20-30 kredit; 

 diplomamunka: 20 kredit 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei:  
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal 

egyenértékű nyelvvizsga letétele szükséges angol/német/francia/olasz/orosz/ spanyol nyelvből 
vagy egy további nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése 
szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a 
korábbi tanulmányai szerint az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak latin vagy (ó)görög 
szakirányának nyelvi, nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi 
ismeretköreiből.  

 

 

15. SKANDINAVISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: skandinavisztika 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség 
oklevélben szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles skandinavisztika szakos 
bölcsész 
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– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Scandinavian Languages, and 
Literatures 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: germanisztika alapképzési szak 
skandinavisztika szakiránnyal. 

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit  

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 28-32 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-65 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6.. A gyakorlati foglalkozások aránya 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a skandináv országok irodalmáról, 

kultúrájáról, nyelveiről és társadalmáról átfogó ismeretekkel rendelkeznek. Megszerzett 
nyelvészeti, irodalom- és kultúratudományi ismereteik birtokában alkalmasak a kulturális 
élet számos területén és a közigazgatásban nyelvi és kulturális közvetítői feladatok 
ellátására. Képesek megszerzett ismereteik továbbfejlesztésére és magas szintű gyakorlati 
alkalmazására. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés 
keretében történő folytatására. 

a) A mesterképzési szakon végzettek  ismerik: 

– a dán, norvég, svéd nyelv egyikének a Közös Európai Referenciakeret szerinti C2-es 
szintjét, 

– a dán, norvég, svéd nyelv egyikének nyelvtani szerkezetét és fejlődési tendenciáit, 

– a dán, norvég, svéd irodalom és kultúra megfelelő ismeretanyagát, 

– a tudományos kutatás területeit és módszertanát, 

– a dán, norvég és svéd nyelvű társadalmak politikai intézményrendszerét, 

– a tudományos kutatás területeit és módszertanát. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint a 
feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására, 
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– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei 
megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek 
kialakítására, 

– önálló kritika kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére, 

– a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, 

– az irodalomtudományban és a nyelvtudományban illetve interdiszciplináris területeken az 
aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, 

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a dán, norvég, svéd 
nyelvvel és kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására, 

– dán, norvég és svéd nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni, 
továbbá az információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek 
különböző nézőpontok szerint magas szinten bemutatni.  

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– fogalmi gondolkodás és az absztrakció képessége, 

– a dán, norvég, svéd nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség, 

– minőségtudat, 

– eredeti látás- és gondolkodásmód a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségek 
vonatkozásában, 

– a dán, norvég, svéd nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív 
kezelési képessége, 

– együttműködési készség,  

– kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás, 

– döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben, 

– a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képességek, 

– kritikai attitűd. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök 8-12 kredit: 

az adott nyelvhez kapcsolódóan nyelvtudományi, irodalomtudományi, valamint a kultúra- és 
médiatudományi kutatási irányzatok és eredmények, interdiszciplináris kapcsolódási pontok  
és megközelítések,  módszertani ismeretek. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 28-32 kredit:  

nyelvtudományi, irodalomtudományi, valamint kultúra- és médiatudományi ismeretek; 
nyelvtudományi megközelítésmódok; az adott (a dán, norvég és svéd) nyelv 
rendszerszemléletű szerkezete; leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és 
nyelvfejlesztési ismeretek, irodalomtudományi irányzatok és iskolák; az irodalmi 
interpretáció kérdései és módszerei; irodalomtörténeti ismeretek; a dán, norvég és svéd 
kultúra egyes, szinkrón és diakrón szemlélettel tárgyalt területei; a nyelv, a kultúra, az 
irodalom kölcsönhatása. 
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8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 65-85 kredit 

differenciált szakmai ismeretek 45-65 kredit: 

a) választható speciális programok ismeretei 35-45 kredit: 

aa) választható programok: dán, norvég vagy svéd kultúra 

az adott filológiai diszciplína (nyelv-, irodalom- és kultúratudomány) elméleti és gyakorlati 
vetületei, a tudományos kutatás területei és módszerei; 

ab) az adott program keretében választható specializációk: 

irodalomtudomány, nyelvtudomány, kultúra- és médiatudomány, komparatisztika, textológia, 
fordítástudomány, szakfordítás, gyakorlati kultúratudomány stb. 

b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más 
speciális kérdéskörök ismeretei 10-20 kredit; 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei:  
A mesterfokozat megszerzéséhez egy, az alapképzési szak nyelvétől eltérő középfokú 

C típusú, illetve azzal egyenértékű államilag elismert nyelvvizsga megszerzése szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:  
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a 
korábbi tanulmányai szerint a germanisztika alapképzési szak skandinavisztika szakirányának 
ismeretköreiből. Továbbá felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű 
nyelvvizsga dán vagy norvég vagy svéd nyelvből. 
 
 

16. IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 
 

1. A mesterképzési szak megnevezése: irodalom- és kultúratudomány 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

- szakképzettség: okleveles irodalom- és kultúratudomány szakos bölcsész 

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Literary and Cultural Criticism 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: magyar alapképzési szak 

irodalomtudomány vagy a művelődéstudomány szakiránnyal. 

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető 
alapképzési szakok: anglisztika, germanisztika, romanisztika, szlavisztika, szabad bölcsészet. 

   4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok 
az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési 
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy 
egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
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5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 38-42 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 48-52 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 25%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak irodalmi és kulturális 

jelenségek, művészi szövegek tudományos elemzésére, azok esztétikumának és poétikai-
retorikai létmódjának figyelembevételével. Ismerik a modern kommunikáció közegeit, a 
nyelvi-közvetítési rendszereket, a nyelv művészetének és médiumainak sajátosságait, 
valamint az irodalmiság legaktuálisabb társadalmi funkciójára és feltételeire összpontosító 
kutatásokat. Alkalmasak a közoktatásban, a könyvkiadásban, a művelődésszervezés 
legkülönbözőbb szintjein, a kulturális kapcsolatok hazai és nemzetközi csatornáin feladatok 
ellátására. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében 
történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– az irodalom- és kultúratudomány elmélyült és hatékony műveléséhez, a napjaink igényei 
által meghatározott elméleti és gyakorlati elemző készségekhez szükséges szakmai 
tudásanyagot és kutatási módszereket a szövegértelmezés, az alapkutatás, az irodalomtörténet 
és az irodalomelmélet terén, 

– az irodalom- és kultúraközvetítés különböző ágazataihoz szükséges szaktudás 
nélkülözhetetlen elemeit (médiumok szerkesztői tevékenysége, újságírás, kulturális igazgatás, 
reklám, társadalomtudományi és kultúrapolitikai elemzés), valamint a kulturális 
szolgáltatásokban végzendő munka fontos összetevőit: rendezvényszervezés, intézmények és 
programok tervezése és irányítása, 

– az interdiszciplináris együttműködésre épülő kulturális feladatok lényegi követelményeit és 
elvégzésük módozatait: kapcsolattartás külföldi intézményekkel, projektek szervezése, 

– a könyvszakma, az igényes és kreatív kiadói munka elvárásait: az irodalmi, kulturális és 
társadalomtudományi kiadók és folyóiratok szerkesztésének alapjait. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– a tudományág szakmailag számottevő, nemzetközi szintű művelésére, diszciplináris 
összetevőinek aktuális újrafogalmazására, napjaink kihívásainak megfelelő konkretizálására 
és a kulturalitás tekintetében is korszerű távlatra helyezésére: publikálás, konferenciaelőadás, 
részvétel nemzetközi projektekben, oktatás,  

– a jelenkori kultúra mediális összefüggéseinek átlátására, konkrét feladatainak kreatív és 
társadalmilag hasznosítható megoldására: irodalmi reprezentáció, kapcsolat a 
tömegmédiumokkal, 

– piacképes szakmai-kiadói-kommunikációs stratégiák tervezésére, nemzetközi 
kapcsolattartásra, 
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– pályázati tevékenység folytatására, 

– irodalmi szövegek és társadalomtudományi ismereteket igénylő szakmunkák fordítására, 
lektorálására, gondozására. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– a modern európai kultúra hagyományainak és normáinak megfelelő hozzáállás: tisztelet, 
tolerancia, etikus együttműködés, 

– szakmai motiváció az irodalomnak és kulturális közegeinek kutatása iránt, 

– megfelelő műveltség (főleg az irodalom és társművészetei, a filozófia, az esztétika a 
történelem és a mediológia terén), 

– kreativitás a tudományág sajátos problémaköreinek átlátásához és kezeléséhez, 

– a tudományos munkához és annak közösségi formáihoz általában szükséges gondolkodási 
és habituális tulajdonságok: elméleti érzék, szellemi nyitottság és értéktudat, kezdeményezési 
és együttműködési képesség, felelősségvállalás. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  

8.1.  Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök 8-12 kredit: 

Az irodalomtudomány újabb, kultúraelméleti orientációjával megjelent területeinek 
áttekintése és módszereinek elemző elsajátítása. Mű- és diskurzuselemző gyakorlati ismeretek 
a kulturális médiumok, illetve a különböző kulturális szintek viszonya és ennek történeti 
alakulása tekintetében. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 38-42 kredit: 

a) esztétikai és filozófiai ismeretek (az esztétikai-filozófiai diskurzus és az irodalom viszonya, 
szakszövegolvasás); irodalomtörténeti és elméleti alapfogalmak (irodalomelméleti iskolák, 
módszerek elemzése, szakmai alapfogalmak újragondolása); műfajelmélet és műfajtörténet; 
az interpretáció gyakorlata a műelemzéstől a kritikaírásig, a szépirodalmi szövegek 
megértését és az interpretáció hatékonyságát befolyásoló, történetileg változó feltételek 
reflektálása (28-30 kredit); 

b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más 
speciális kérdéskörök ismeretei. (10-12 kredit) 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 68-72 kredit: 

Differenciált szakmai ismeretek 48-52 kredit: 

választható speciális programok: irodalom- és kultúratudomány, régi magyar irodalom, 
klasszikus magyar irodalom, modern magyar irodalom, összehasonlító irodalom- és 
kultúratudomány. 

Diplomamunka: 20 kredit 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei:  
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal 

egyenértékű nyelvvizsga vagy egy további (az alapfokozat megszerzéséhez szükséges 
nyelvvizsga nyelvétől eltérő) nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga 
megszerzése szükséges. 
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10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a magyar vagy az 
anglisztika, a germanisztika, a romanisztika, a szlavisztika, a szabad bölcsészet alapképzési 
szakok ismeretköreiből. 

Az anglisztika, a germanisztika, a romanisztika, a szlavisztika, a szabad bölcsészet 
alapképzési szakok ismeretkörei mellett továbbá 10 kredit irodalomtudományi ismeret is 
szükséges. A 60 kredithez – a legalább 50 kredit elismerése után – még hiányzó krediteket a 
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény 
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. 

 

 

17. TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: történelem 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése:  

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles történész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in History 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem alapképzési szak. 

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 
számításba vehető alapképzési szakok: bölcsészettudományi, társadalomtudományi, 
természettudományi, jogi és igazgatási, nemzetvédelmi és katonai képzési terület, 
valamint a gazdaságtudományi képzési terület közgazdasági képzési ág alapképzési 
szakjai. 

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok 
az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési 
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy 
egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit  

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-20 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-50 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz (speciális programok) rendelhető kreditek száma: 30-
70 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit; 
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6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6.. A gyakorlati foglalkozások aránya: minimum 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egyetemes és a magyar történelem, a 

rokon és segédtudományok területén megszerzett ismereteik birtokában képesek a történész 
mesterség gyakorlására. Felkészültek történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdésekben 
egyaránt. Ismerik a magyar és az egyetemes történet nagy korszakait és fontos 
összefüggéseit. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés 
keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– egy történelmi korszak vagy szakterület történeti problémáit, 

– a történeti folyamatokat, 

– a forrásolvasás és elemzés módszereit, 

– a historiográfiai ismeretanyagot, 

– a történelmi kutatásokhoz vagy tudományos munkák megalkotásához szükséges, széles 
körben alkalmazható problémamegoldó technikákat, 

– a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– szakmai irányítás mellett a történelem egyes részterületein kutatásra, publikációra, érett 
ismeretterjesztő és tudományos írásművek létrehozására, 

– a történettudomány eredményeinek és problémáinak megismertetésére a szélesebb közönség 
számára, 

– a történettudomány ismereteinek alkalmazására a gyakorlatban, 

– szakmai önképzésre legalább egy idegen nyelven is, 

– rendszerszerűen és kreatívan új és összetett történelmi témakörökkel foglalkozni, a 
rendelkezésre álló adatok hiányosságai ellenére is a lehetőségek szerint helytálló bírálatot 
vagy véleményt megfogalmazni, döntést hozni, és az ebből adódó következtetéseket szakmai 
és nem szakmai közönség számára közérthetően bemutatni, 

– a megoldandó történelmi szakterületi problémák megértése és megoldása terén önálló 
tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, 

– szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani történeti korszakok, 
történelmi események bemutatását, szakmai és nem szakmabeli közönség számára, 

– saját tudásukat magasabb szintre emelni, a történelmi képzési terület, egyes történelmi 
korszakok társadalmi, gazdasági belső törvényszerűségeinek megértését elmélyíteni és 
önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességeket kialakítani, 

– történelmi folyamatok elemzésére és összefüggések feltárására. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– korrekt, szakszerű és érthető kifejezőkészség szóban és írásban, 

– a problémamegfogalmazás, önálló ítéletalkotás képessége, 

– együttműködési készség, 



 
 
 
 
14060 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y  2008/120. szám 

– kezdeményezőkészség és személyes felelősség felvállalása, 

– döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben, 

– a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képességek, 

– kritikai attitűd. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök (10-20 kredit): 

historiográfia, történetfilozófia, kutatásmódszertan, történelemelmélet. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: (10-50 kredit) 

politikai struktúrák, államok, gazdaság, társadalom, demográfia, életmód, kultúra, 
gondolkodás. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50-90 kredit 

Differenciált szakmai ismeretek: 30-70 kredit 

Kötelezően választandó speciális programok 

A szakképzettséghez szükséges követelmények a három témakör bármelyik ismeretköréből 
teljesíthetők: 

kronológia szerinti: őstörténet, ókor, középkor, kora újkor, újkor, jelenkor; középkori 
magyar és egyetemes történet, medievisztika, interdiszciplináris medievisztika, ókor-
középkor, koraújkori magyar és egyetemes történet 16-18. század, 19. századi magyar 
történet, 19. századi egyetemes történet (Európa és Európán kívüli világ), 20. századi 
magyar történet, 20. századi egyetemes történet (Európa és Európán  kívüli világ); 

terület szerinti: magyar történet, Európa történet, Európán kívüli világ, helytörténet – 
országtörténet – Kárpát-medence története, A Pannon régió története, Európa tanulmányok, 
Mediterráneum története (ókor-középkor), Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa történetének 
komparatív vizsgálata (A nemzeti királyságok megszületésétől az EU tagság elnyeréséig), 
Kelet-, Kelet-Közép-Európa és a Balkán története, Balkanisztika és iszlám országok 
története, Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa összehasonlító története, Ibero-Amerika 
története; 

tematika szerinti: gazdaság- és társadalomtörténet, politikai eszmék és intézmények, 
diplomáciatörténet, művelődéstörténet, hadtörténet, egyház- és vallástörténet, klasszikus és 
modern segédtudományok, gazdaság, társadalom, életmód, gazdaság- és településtörténet, 
társadalmi krízisek és uralmi technikák, technikatörténet, társadalom- és életmódtörténet a 
16-18. században, politikai eszmék, államrendszerek, politikai intézmények, szervezetek, 
eszmetörténet a 16-20. században, egyetemes és magyar hadtörténet, egyháztörténet,  
vallás-, egyház- és művelődéstörténet, történeti forráskiadás, kapcsolódó kontinensek, 

globalizáció és regionalizmus, interetnikus kapcsolatok és konfliktusok, történeti 
ruszisztika, modern szovjetológia, kremlinológia. 

Diplomamunka: 20 kredit 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A szakmai gyakorlatot a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg. 
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10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal 

egyenértékű nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő 
további nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a 
korábbi tanulmányai szerint a történelem alapképzési szak ismeretköreiből. 

 

 

18. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: magyar nyelv és irodalom 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség 
oklevélben szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Hungarian Language and Literature, 

– választható szakirányok: régi magyarországi irodalom; klasszikus magyar irodalom; 
modern magyar irodalom; összehasonlító irodalom- és kultúratudomány; 
irodalomtudomány; általános nyelvészet; történeti nyelvészet; leíró nyelvészet; 
beszédtudomány; szövegtan és stilisztika; nyelv-társadalom-kultúra; funkcionális kognitív 
nyelvészet; alkalmazott nyelvészet, 

– szakirányok angol nyelvű megnevezése: Early Hungarian Literature; Classical 
Hungarian Literature; Modern Hungarian Literature; Comparative Literary and Cultural 
Studies; Literary Studies; General Linguistics; Historical Linguistics; Descriptive 
Linguistics; Speech Studies; Text Linguistics and Stylistics; Language, Society, Culture; 
Functional Cognitive Linguistics; Applied Linguistics. 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: magyar nyelv és irodalom 

alapképzési szak, továbbá a főiskolai szintű magyar nyelv és irodalom szak. 

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető 
alapképzési szakok: a modern filológia, a szabad bölcsészet és a történelem képzési ág 
alapszakjai, valamint az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak. 

4.3. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők 
figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan 
vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 
főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának 
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli 
bizottsága elfogad. 
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5. A képzési idő félévekben: 4 félév 
 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2-6 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 24-48 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-60 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett irodalomtudományi és 

nyelvtudományi ismereteik birtokában képesek az irodalmi olvasás technikáinak 
alkalmazására, elkülönítve azt más olvasásmódoktól; átfogóan ismerik a magyar és a 
világirodalom történetét, a hazai és a nemzetközi irodalomelmélet jelentős eredményeit, 
elmélyültebben ismerik egy korszak vagy jelenség irodalmi problémáit. Ismerik a 
nyelvhasználat, a társadalom és kultúra egymást föltételező összefüggésrendszerét, a 
nyelvhasználat társadalmi és területi tagolódását, a mai kommunikációs formák és területek 
időszerű kérdéseinek kifejtő-leíró közvetítési módjait. Birtokolják az egyetemes és a magyar 
nyelvtudomány valamennyi elméleti és történeti részterülete alapvető ismereteit. Megfelelő 
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a nyelv és az irodalom mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához 
szükséges kutatási módszereket, 

– a magyar és az európai irodalom és kultúra kiemelkedő alkotásait, 

– a mai nyelvhasználati és nyelvi kulturális kihívásokra adható válaszokat, 

– a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás gyakorlati alkalmazásának 
lehetőségeit, 

– a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseit és azok kapcsolatait, 

– a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát, mely képessé teszi őket az 
irodalomtudományban és a nyelvtudományban, illetve interdiszciplináris területeken az 
aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére 
és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenység kifejtésére és eredeti ötletek felvetésére, 
valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és 
végrehajtására, 

– az irodalomtudományban és a nyelvtudományban, illetve interdiszciplináris területeken az 
aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, 

– eredeti látás- és gondolkodásmód birtokában a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről 
szerzett tudás gyakorlati alkalmazására, 
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– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei 
megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek 
kialakítására, 

– különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika 
kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére, 

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint az irodalommal, a 
nyelvvel és kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására, 

– a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni, továbbá az információkat, érveket 
és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző nézőpontok szerint 
magas szinten bemutatni. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– motiváció, elkötelezettség és minőségtudat az irodalom, a nyelv és a kultúra vonatkozásában, 

– a nyelvvel, irodalommal és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési 
képessége, 

– együttműködési készség, 

– kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás, 

– fogalmi gondolkodás, 

– az absztrakció képessége, 

– kritikai attitűd, 

– értékközpontúság. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 
8.1.  Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök 2-6 kredit: 

a nyelv- és irodalomtudománynak a társadalommal mint kulturális rendszerrel kialakított 
kapcsolatrendszere, a tudomány gyakorlati alkalmazásának, eredményei elfogadtatásának 
feltételei és módszerei; a nyelv- és irodalomtudomány szervezeti keretei, legfontosabb 
színterei, az információt szolgáltató intézmények ismeretei. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 24-48 kredit: 

a magyar irodalomtudomány történeti és elméleti hagyományai európai kontextusban, 
korszak- és diskurzusformációk az irodalomtudományban, az irodalomtudomány diszkurzív 
alakzatai (kánon, korszak, episztémé, paradigma), kritika és tanulmányírás, papír alapú és 
digitális szöveggondozás, újabb nyelvelméletek, nyelvtörténeti és névtani kutatások, nyelv és 
társadalom, beszédtudományok, a magyar nyelv leírása, leíró nyelvtani ismeretek (fonológia, 
morfológia, szintaxis), nyelvfejlesztési ismeretek, kulturális nyelvészet, alkalmazott 
nyelvészet. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 60-80 kredit: 

Differenciált szakmai ismeretek: 40- 60 kredit 

Választható szakirányok:  

régi magyarországi irodalom: propedeutika: kritikatörténet, textológia; műfaj- és 
eszmetörténet, hatástörténet; szövegolvasás, interpretáció; az irodalom medialitása, 
társművészetek; 
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klasszikus magyar irodalom: propedeutika: kritikatörténet, textológia; műfaj- és 
eszmetörténet, hatástörténet; szövegolvasás, interpretáció; az irodalom medialitása, 
társművészetek; 

modern magyar irodalom: propedeutika: kritikatörténet, textológia; műfaj- és eszmetörténet, 
hatástörténet; szövegolvasás, interpretáció; az irodalom medialitása, társművészetek; 

összehasonlító irodalom és kultúratudomány: nyelv, szöveg, irodalom; technika, médium, 
művészet; irodalom és társművészetek; a kultúra intézményei és regiszterei; komparatisztika; 

irodalomtudomány: az irodalom- és kultúratudomány története és elmélete; irodalom és 
medialitás, kulturális praxisok; poétika és retorika; a szöveg- és diskurzuselemzés módjai; az 
interpretáció elmélete és gyakorlata; irodalomtudományi irányzatok a hermeneutika után; 

általános nyelvészet: kutatásmódszertan; a nyelvleírás elméletei; nyelvtipológia; szemantika 
és szemiotika; nyelvi szintek; kontrasztív nyelvészet; lexikológia; korpusz- és számítógépes 
nyelvészet; speciális nyelvészeti ismeretek; 

történeti nyelvészet: kutatásmódszertan; uralisztika; a magyar nyelv rendszertörténete; a 
nyelvtörténet forrásai; a szókészlet története; történeti dialektológia és szociolingvisztika; 
történeti névtan; névelmélet; speciális nyelvészeti ismeretek; 

leíró nyelvészet: kutatásmódszertan; a nyelvleírás elméletei; szemantika és szemiotika; nyelvi 
szintek; kontrasztív nyelvészet; a diskurzusok grammatikája; korpusz- és számítógépes 
nyelvészet; speciális nyelvészeti ismeretek; 

beszédtudomány: kutatásmódszertan; a beszéd folyamata; beszédelemzések; kommunikáció 
és retorika; leíró dialektológia és szociolingvisztika; speciális nyelvészeti ismeretek; 

szövegtan és stilisztika: kutatásmódszertan; pragmatika; a szöveg nyelvészeti leírása; 
stíluselméletek; az irodalom nyelvisége; diskurzuselemzés; szöveg- és stíluselemzés; speciális 
nyelvészeti ismeretek; 

nyelv-társadalom-kultúra: kutatásmódszertan; geolingvisztika; történeti dialektológia és 
szociolingvisztika; leíró dialektológia és szociolingvisztika; kommunikáció és retorika; nyelvi 
tervezés, nyelvpolitika; nyelv, média, informatika; élőnyelvi terepgyakorlat; speciális 
nyelvészeti ismeretek. 

Diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei:  
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal 

egyenértékű nyelvvizsga szükséges vagy egy további (az alapfokozat megszerzéséhez 
szükséges nyelvvizsga nyelvétől eltérő) nyelvből államilag elismert középfokú C típusú 
nyelvvizsga megszerzése szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a magyar 
alapképzési szak világirodalom, régi magyarországi irodalom, klasszikus magyar irodalom, 
modern magyar irodalom, irodalomelmélet, nyelvtörténet, finnugrisztika, nyelv és társadalom, 
kommunikáció szóban és írásban, helyesírás, fonetika, leíró magyar nyelvtan ismeretköreiből. 
A hiányzó krediteket (legfeljebb 20 kredit) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel 
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi 
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
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19. NÉMET NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: német nyelv, irodalom és kultúra 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség 
oklevélben szereplő megjelölése: 
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

- szakképzettség: okleveles német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész 

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in German Language, Literature and 
Culture 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: germanisztika alapképzési szak 

német szakiránnyal, germanisztika alapképzési szak német nemzetiségi szakiránnyal, továbbá 
a főiskolai szintű német nyelv és irodalom és német nyelvtanár szakok. 

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 28-32 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-65 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész szakemberek 

képzése, akik a német nyelv, irodalom és kultúra tudományának átfogó ismeretével és a 
német nyelvben, a német nyelvű országok kultúrájában speciális jártassággal és 
felkészültséggel rendelkeznek. Megszerzett nyelvészeti, irodalom- és kultúratudományi 
ismereteik birtokában képesek a közigazgatásban és a kulturális élet számos területén nyelvi 
közvetítői feladatok ellátására. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori 
képzés keretében történő folytatására. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a Közös Európai Referenciakeret C2 szintjének megfelelően a német nyelvet, 

– a német nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és 
magyarázatához szükséges kutatási módszereket, 

– a német nyelvű országok irodalmának és kultúrájának egészét,  
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– a német nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és 
magyarázatához szükséges megfelelő információkat, 

– a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás – eredeti látás- és 
gondolkodásmód birtokában történő – gyakorlati alkalmazását, 

– az intermediális jelenségek elemzését, a nyelvhasználat elméleti és gyakorlati kérdéseit, 
a német nyelvi változatok szerepét, 

– a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenység kifejtésére és eredeti ötletek felvetésére, 
valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és 
végrehajtására, 

– az irodalomtudományban és a nyelvtudományban, illetve interdiszciplináris területeken 
az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, 

– a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló 
kritika kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére, 

– eredeti látás- és gondolkodásmód birtokában a nyelvi, irodalmi és kulturális 
jelenségekről szerzett tudás gyakorlati alkalmazására, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei 
megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek 
kialakítására,  

– különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló 
kritika kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére, 

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a német nyelvvel és 
kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására, 

– német nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni, továbbá az 
információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek 
különböző nézőpontok szerint magas szinten bemutatni. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– motiváció, elkötelezettség és minőségtudat a német nyelv és kultúrát illetően, 

– a német nyelvvel, irodalommal és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív 
kezelési képessége, 

– együttműködési készség, 

– kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás, 

– fogalmi gondolkodás, 

– az absztrakció képessége, 

– kritikai attitűd, 

– értékközpontúság. 
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 
8.1.  Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök 8-12 kredit: 

a német nyelvhez kapcsolódó nyelvtudományi, irodalomtudományi valamint  kultúra- és 
médiatudományi ismeretek: aktuális kutatási irányzatok, eredmények, interdiszciplináris 
kapcsolódási pontok és megközelítések, módszertani ismeretek. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 28-32 kredit: 

nyelvi, irodalom- és nyelvtudományi, valamint kultúra- és médiatudományi tárgykörök: 
felsőfokú nyelvi elmélyítő képzés; nyelvtudományi megközelítésmódok; a német nyelv 
rendszerszemléletű szerkezete; leíró nyelvtani ismeretek (fonológia, morfológia, szintaxis), 
nyelvfejlesztési ismeretek, irodalomtudományi irányzatok és iskolák; az irodalmi 
interpretáció kérdései és módszerei; irodalomtörténeti ismeretek; a német kultúra egyes 
szinkrón és diakrón területei; nyelv, kultúra és irodalom kölcsönhatása. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 65-85 kredit: 

Differenciált szakmai ismeretek 45-65 kredit: 

a) választható speciális programok ismeretei 35-45 kredit: 

választható programok: irodalomtudomány, nyelvtudomány, kultúra- és médiatudomány, 
komparatisztika, textológia, fordítástudomány, szakfordítás, műfordítás, gyakorlati 
kultúratudomány stb. 

b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más 
speciális kérdéskörök ismeretei (10-20 kredit); 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei:  
A mesterfokozat megszerzéséhez egy (az alapfokozat megszerzéséhez szükséges 

nyelvvizsga nyelvétől eltérő) államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése 
szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit 
értékű a korábbi tanulmányok szerint a germanisztika alapképzési szak német szakirányának 
nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből. További felsőfokú 
C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga német nyelvből. 

 

 

20. NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: német nemzetiségi nyelv és irodalom 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség 
oklevélben szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos bölcsész 
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– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in German as a Minority Language 
and Literature 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: germanisztika alapképzési szak 

német szakiránnyal, germanisztika alapképzési szak német nemzetiségi szakiránnyal, továbbá 
a főiskolai szintű német nemzetiségi nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom, és német 
(nemzetiségi) nyelvtanár szakok. 

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 28-32 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-65 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos bölcsész szakemberek 

képzése, akik a hazai német kisebbség története, nyelve, nyelvhasználata, irodalma, szellemi 
és tárgyi kultúrája, valamint identitása vonatkozásában átfogó, magas szintű és speciális 
ismertetekkel, emellett azonban a német nyelv, irodalom valamint a német nyelvű országok 
kultúrája területén is jelentős jártassággal rendelkeznek. Megszerzett interdiszciplináris 
ismereteik birtokában képesek magyarországi német, illetve általában kisebbségi 
intézményekben, szervezetekben (önkormányzatok, múzeumok, könyvtárak, sajtóorgánumok, 
kulturális szervezetek, egyesületek, kutatóintézetek), valamint a közigazgatásban és a 
kulturális élet számos területén való magas szintű munkavégzésre. Megfelelő ismeretekkel 
rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a Közös Európai Referenciakeret C2 szintjének megfelelően a német nyelvet, 

– a német nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és 
magyarázatához szükséges kutatási módszereket, 

– a hazai német kisebbség történetét, nyelvét, nyelvhasználatát, irodalmát, tárgyi és szellemi 
kultúráját, 

– a német nyelvű országok irodalmának és kultúrájának egészét,  

– a német nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és 
magyarázatához szükséges megfelelő információkat, 



 
 
 
 
2008/120. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y  14069 

– a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás – eredeti látás- és 
gondolkodásmód birtokában történő – gyakorlati alkalmazását, 

– a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát, 

– az elmúlt évtizedekben tapasztalható politikai-gazdasági, valamint társadalmi folyamatokat, 
amelyek a hazai németség életében is komoly változásokat hoztak és felgyorsították a nyelvi, 
illetve kulturális asszimilálódást. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenység kifejtésére és eredeti ötletek felvetésére, 
valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és 
végrehajtására, 

– az irodalomtudományban és a nyelvtudományban, illetve interdiszciplináris területeken, így 
a kisebbségtudományban is az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus 
értékelésére, 

– a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika 
kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére, 

– eredeti látás- és gondolkodásmód birtokában a nyelvi, irodalmi, kulturális valamint 
kisebbségspecifikus jelenségekről szerzett tudás gyakorlati alkalmazására, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei 
megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek 
kialakítására,  

– különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika 
kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére, 

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a hazai német 
kisebbséggel és általában a német nyelvvel és kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket 
igénylő munkakör ellátására, 

– német nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni, továbbá az 
információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző 
nézőpontok szerint magas szinten bemutatni. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– motiváció, elkötelezettség és minőségtudat a hazai német kisebbség nyelvének, irodalmának, 
kultúrájának ápolását, megtartását és közvetítését valamint a német nyelvet és kultúrát illetően, 

– a német nyelvvel, irodalommal és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív 
kezelési képessége, 

– együttműködési készség, 

– kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás, 

– fogalmi gondolkodás, 

– az absztrakció képessége, 

– kritikai attitűd, 

– értékközpontúság. 
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök 8-12 kredit: 

a német nyelvhez kapcsolódó nyelvtudományi, irodalomtudományi, valamint  kultúra- és 
médiatudományi ismeretek: aktuális kutatási irányzatok, eredmények, interdiszciplináris 
kapcsolódási pontok és megközelítések,  módszertani ismeretek. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 28-32 kredit: 

nyelvi, irodalom- és nyelvtudományi, valamint kultúra- és médiatudományi tárgykörök: 
felsőfokú nyelvi elmélyítő képzés; nyelvtudományi megközelítésmódok; a német nyelv 
rendszerszemléletű szerkezete; leíró nyelvtani ismeretek (fonológia, morfológia, szintaxis), 
nyelvfejlesztési ismeretek, irodalomtudományi irányzatok és iskolák; az irodalmi 
interpretáció kérdései és módszerei; irodalomtörténeti ismeretek; a német kultúra egyes 
szinkrón és diakrón területei; nyelv, kultúra és irodalom kölcsönhatása; kisebbségi jogok és 
intézményrendszerek európai dimenzióban és a hazai németeknél. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelező és kötelezően választandó ismeretkörei 65-85 kredit: 

  Differenciált szakmai ismeretek 45-65 kredit: 

a) választható speciális programok ismeretei 35-45 kredit: 

az irodalomtudomány, a nyelvtudomány, a kultúra- és médiatudomány, a történettudomány, a 
kontaktológia, a szociálpszichológia, a szociolingvisztika, a sajtótörténet és a komparatisztika 
tárgykörében; 

b) a német nyelv, irodalom és kultúra mesterszak, mint rokonszak által meghirdetett kurzusok 
közül választható nyelv-, irodalom- és kultúratudományi ismeretkörök (10-20 kredit); 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy (az alapfokozat megszerzéséhez szükséges 

nyelvvizsga nyelvétől eltérő) államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése 
szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit 
értékű a korábbi tanulmányok szerint a germanisztika alapképzési szak német szakirányának 
nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből. További felsőfokú 
C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga német nyelvből. 

 

 

21. OLASZ NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: olasz nyelv, irodalom és kultúra 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 
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– szakképzettség: okleveles olasz nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Italian Language, Literature and 
Culture 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: romanisztika alapképzési szak olasz 
szakiránnyal, továbbá a főiskolai szintű olasz nyelv és irodalom, olasz nyelvtanár szakok. 

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 6-20 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-24 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50-80 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti, irodalom- és 

kultúrtörténeti ismereteik birtokában az olasz nyelv és kultúra átfogó ismeretével 
rendelkeznek. Ismerik Olaszország kultúráját, történelmét és politikai berendezkedését. 
Képesek megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazására nyelvi közvetítői feladatok ellátásával 
a kulturális élet számos területén.  Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori 
képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a Közös Európai Referenciakeret C2 szintjének megfelelően az olasz nyelvet, 

– az olasz nyelv grammatikai rendszerét, 

– az írásbeli és szóbeli kommunikáció sajátosságait, 

– az árnyalt és tudatos nyelvhasználat szabályait, valamint rendelkeznek az ehhez szükséges 
aktív és passzív szókinccsel, 

– az olasz irodalom és kultúra főbb ismeretanyagát, 

– az olasz nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és 
magyarázatához szükséges kutatási módszereket, 

– azokat az új nyelvészeti, irodalmi és kultúrával kapcsolatos kutatási irányzatokat, amelyek 
szükségesek lehetnek egy jövendő kutatási stratégia kialakítása vagy kutatási együttműködés 
szempontjából. 
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b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint a 
feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei 
megértésének elmélyítésére, 

– a szűkebb szakterületükön jelentkező újabb ismeretek, irányzatok megítélésére, szakmai 
horizontjukba, mindennapi szakmai gyakorlatukba történő beépítésére és használatára, 

– önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására, 

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint az olasz nyelvvel és 
kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakörök ellátására, 

– olasz nyelven a kor igényeinek megfelelő hatékony írásbeli és szóbeli kommunikálásra, 
továbbá az információk, érvek és elemzések szakmai és nem szakmabeli közönségnek 
különböző nézőpontok szerinti magas szinten való bemutatására, 

– a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére és szükség 
esetén alternatív megoldások felvetésére. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– az olasz nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség, 

– minőségtudat és sikerorientáltság, 

– az olasz nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési 
képessége, 

– eredeti látás- és gondolkodásmód, 

– fogalmi gondolkodásra és absztrakcióra való képesség, 

– kritikai attitűd, 

– együttműködési készség, 

– kezdeményezőkészség, 

– személyes felelősségvállalás, 

– döntéshozatali képesség, 

– önálló tanulási képességek, 

– értékközpontúság. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 6-20 kredit 

a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és a művelődéstörténet kutatási irányzatai és 
eredményei, interdiszciplináris kapcsolódási pontok és megközelítések, módszertani 
ismeretek. 
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8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10-24 kredit 
általános és szaknyelvi fejlesztés, leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és 
nyelvfejlesztési ismeretek, a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és az irodalmi 
interpretáció valamint a művelődéstörténet kérdései, irányzatai, eredményei. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 70-100 kredit. 

Differenciált szakmai ismeretek 50-80 kredit: 

a) választható speciális programok ismeretei: 40-60 kredit: 

aa) a romanisztika (francia/olasz/portugál/román/spanyol) szakok közös specializációi: 

újlatin nyelvészet; újlatin lexikográfia; középkori újlatin irodalmak. 

ab) választható speciális programok: 

olasz nyelvészet; olasz irodalom és művelődéstörténet; a szak- és műfordítás alapjai; 

b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más 
speciális kérdéskörök ismeretei 10-20 kredit; 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy (az alapfokozat megszerzéséhez szükséges 

nyelvvizsga nyelvétől eltérő) államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése 
szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a 
korábbi tanulmányai szerint a romanisztika alapképzési szak olasz szakirányának 
nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, továbbá felsőfokú 
C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga olasz nyelvből. 

 

 

22. SPANYOL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK 
 

1. A mesterképzési szak megnevezése: spanyol nyelv, irodalom és kultúra 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles spanyol nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Spanish Language, Literature and 
Culture 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: romanisztika alapképzési szak 
spanyol szakiránnyal, továbbá a főiskolai szintű spanyol nyelv és irodalom, spanyol 
nyelvtanár szakok. 
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4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 6-20 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-24 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50-80 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti, irodalom- és 

kultúrtörténeti ismereteik birtokában a spanyol nyelv és kultúra átfogó ismeretével 
rendelkeznek. Ismerik a spanyol nyelvű országok kultúráját, történelmét és politikai 
berendezkedését. Képesek megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazására nyelvi közvetítői 
feladatok ellátásával a kulturális élet számos területén. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek 
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a Közös Európai Referenciakeret C2 szintjének megfelelően a spanyol nyelvet, 

– a spanyol nyelv grammatikai rendszerét, 

– az írásbeli és szóbeli kommunikáció sajátosságait, 

– az árnyalt és tudatos nyelvhasználat szabályait, valamint rendelkeznek az ehhez szükséges 
aktív és passzív szókinccsel, 

– a spanyol és spanyol nyelvű irodalmak és kultúrák főbb ismeretanyagát, 

– a spanyol nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és 
magyarázatához szükséges kutatási módszereket, 

– azokat az új nyelvészeti, irodalmi és kultúrával kapcsolatos kutatási irányzatokat, amelyek 
szükségesek lehetnek egy jövendő kutatási stratégia kialakítása vagy kutatási együttműködés 
szempontjából. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint a 
feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei 
megértésének elmélyítésére, 

– a szűkebb szakterületükön jelentkező újabb ismeretek, irányzatok megítélésére, szakmai 
horizontjukba, mindennapi szakmai gyakorlatukba történő beépítésére és használatára, 
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– önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására, 

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a spanyol nyelvvel és 
kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakörök ellátására, 

– spanyol nyelven a kor igényeinek megfelelő hatékony írásbeli és szóbeli kommunikálásra, 
továbbá az információk, érvek és elemzések szakmai és nem szakmabeli közönségnek 
különböző nézőpontok szerinti magas szinten való bemutatására, 

– a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére és szükség 
esetén alternatív megoldások felvetésére. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– a spanyol nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség,  
– minőségtudat és sikerorientáltság, 
– a spanyol nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési 
képessége, 
– eredeti látás- és gondolkodásmód, 
– fogalmi gondolkodásra és absztrakcióra való képesség, 
– kritikai attitűd, 
– együttműködési készség, 
– kezdeményezőkészség, 
– személyes felelősségvállalás, 
– döntéshozatali képesség, 
– önálló tanulási képességek, 
– értékközpontúság. 
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 6-20 kredit 

a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és a művelődéstörténet kutatási irányzatai és 
eredményei, interdiszciplináris kapcsolódási pontok és megközelítések, módszertani 
ismeretek. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10-24 kredit 

általános és szaknyelvi fejlesztés, leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és 
nyelvfejlesztési ismeretek, a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és az irodalmi 
interpretáció valamint a művelődéstörténet kérdései, irányzatai, eredményei. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 70-100 kredit. 

Differenciált szakmai ismeretek 50-80 kredit: 

a) választható speciális programok ismeretei: 40-60 kredit: 

aa) a romanisztika (francia/olasz/portugál/román/spanyol) szakok közös specializációi: 

újlatin nyelvészet; újlatin lexikográfia; középkori újlatin irodalmak, iberoromán filológia. 

ab) választható speciális programok: 

spanyol nyelvészet; spanyol irodalom és művelődéstörténet; a szak- és műfordítás alapjai; 

b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más 
speciális kérdéskörök ismeretei 10-20 kredit; 

diplomamunka: 20 kredit. 



 
 
 
 
14076 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y  2008/120. szám 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy (az alapfokozat megszerzéséhez szükséges 

nyelvvizsga nyelvétől eltérő) államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése 
szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a 
korábbi tanulmányai szerint a romanisztika alapképzési szak spanyol szakirányának 
nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, továbbá felsőfokú 
C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga spanyol nyelvből. 

 

 

23. FRANCIA NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: francia nyelv, irodalom és kultúra 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles francia nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in French Language, Literature and 
Culture 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: romanisztika alapképzési szak 
francia szakiránnyal, továbbá a főiskolai szintű francia nyelv és irodalom, francia nyelvtanár 
szakok. 

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 6-20 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-24 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50-80 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 
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7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti, irodalom- és 

kultúrtörténeti ismereteik birtokában a francia nyelv és kultúra átfogó ismeretével 
rendelkeznek. Ismerik a francia nyelvű országok kultúráját, történelmét és politikai 
berendezkedését. Képesek megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazására nyelvi közvetítői 
feladatok ellátásával a kulturális élet számos területén. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek 
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a Közös Európai Referenciakeret C2 szintjének megfelelően a francia nyelvet, 

– a francia nyelv grammatikai rendszerét, 

– az írásbeli és szóbeli kommunikáció sajátosságait, 

– az árnyalt és tudatos nyelvhasználat szabályait, valamint rendelkeznek az ehhez szükséges 
aktív és passzív szókinccsel, 

– a francia/frankofón irodalom és kultúra főbb ismeretanyagát, 

– a francia nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és 
magyarázatához szükséges kutatási módszereket, 

– azokat az új nyelvészeti, irodalmi és kultúrával kapcsolatos kutatási irányzatokat, amelyek 
szükségesek lehetnek egy jövendő kutatási stratégia kialakítása vagy kutatási együttműködés 
szempontjából. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint a 
feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei 
megértésének elmélyítésére, 

– a szűkebb szakterületükön jelentkező újabb ismeretek, irányzatok megítélésére, szakmai 
horizontjukba, mindennapi szakmai gyakorlatukba történő beépítésére és használatára, 

– önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására, 

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a francia nyelvvel és 
kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakörök ellátására, 

– francia nyelven a kor igényeinek megfelelő hatékony írásbeli és szóbeli kommunikálásra, 
továbbá az információk, érvek és elemzések szakmai és nem szakmabeli közönségnek 
különböző nézőpontok szerinti magas szinten való bemutatására, 

– a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére és szükség 
esetén alternatív megoldások felvetésére. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– a francia nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség,  

– minőségtudat és sikerorientáltság, 

– a francia nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési 
képessége, 

– eredeti látás- és gondolkodásmód, 
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– fogalmi gondolkodásra és absztrakcióra való képesség, 

– kritikai attitűd, 

– együttműködési készség, 

– kezdeményezőkészség, 

– személyes felelősségvállalás, 

– döntéshozatali képesség, 

– önálló tanulási képességek, 

– értékközpontúság. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 6-20 kredit 

a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és a művelődéstörténet kutatási irányzatai és 
eredményei, interdiszciplináris kapcsolódási pontok és megközelítések, módszertani 
ismeretek. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10-24 kredit 

általános és szaknyelvi fejlesztés, leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és 
nyelvfejlesztési ismeretek, a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és az irodalmi 
interpretáció valamint a művelődéstörténet kérdései, irányzatai, eredményei. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 70-100 kredit. 

Differenciált szakmai ismeretek 50-80 kredit: 

a) választható speciális programok ismeretei: 40-60 kredit: 

aa) a romanisztika (francia/olasz/portugál/román/spanyol) szakok közös specializációi: 

újlatin nyelvészet; újlatin lexikográfia; középkori újlatin irodalmak. 

ab) választható speciális programok: 

francia nyelvészet; francia irodalom és művelődéstörténet; francia nyelvű kommunikáció, 
nyelvészet, irodalom és művelődéstörténet; francia nyelv, francia-frankofón irodalom és 
kultúra; a szak- és műfordítás alapjai; 

b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más 
speciális kérdéskörök ismeretei 10-20 kredit; 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy (az alapfokozat megszerzéséhez szükséges 

nyelvvizsga nyelvétől eltérő) államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése 
szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a 
korábbi tanulmányai szerint a romanisztika alapképzési szak francia szakirányának 
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nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, továbbá felsőfokú 
C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga francia nyelvből. 

 

 

24. ROMÁN NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: román nyelv, irodalom és kultúra 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles román nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Romanian Language, Literature and 
Culture 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: romanisztika alapképzési szak 
román szakiránnyal, továbbá a főiskolai szintű román nyelv és irodalom szak. 

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 6-20 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-24 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50-80 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti, irodalom- és 

kultúrtörténeti ismereteik birtokában a román nyelv és kultúra átfogó ismeretével 
rendelkeznek. Ismerik Románia kultúráját, történelmét és politikai berendezkedését. Képesek 
megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazására nyelvi közvetítői feladatok ellátásával a 
kulturális élet számos területén.  Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori 
képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a Közös Európai Referenciakeret C2 szintjének megfelelően a román nyelvet, 
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– a román nyelv grammatikai rendszerét, 

– az írásbeli és szóbeli kommunikáció sajátosságait, 

– az árnyalt és tudatos nyelvhasználat szabályait, valamint rendelkeznek az ehhez szükséges 
aktív és passzív szókinccsel, 

– a román irodalom és kultúra főbb ismeretanyagát, 

– a román nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és 
magyarázatához szükséges kutatási módszereket, 

– azokat az új nyelvészeti, irodalmi és kultúrával kapcsolatos kutatási irányzatokat, amelyek 
szükségesek lehetnek egy jövendő kutatási stratégia kialakítása vagy kutatási együttműködés 
szempontjából. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint a 
feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei 
megértésének elmélyítésére, 

– a szűkebb szakterületükön jelentkező újabb ismeretek, irányzatok megítélésére, szakmai 
horizontjukba, mindennapi szakmai gyakorlatukba történő beépítésére és használatára, 

– önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására, 

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a román nyelvvel és – 
kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakörök ellátására, 

– román nyelven a kor igényeinek megfelelő hatékony írásbeli és szóbeli kommunikálásra, 
továbbá az információk, érvek és elemzések szakmai és nem szakmabeli közönségnek 
különböző nézőpontok szerinti magas szinten való bemutatására, 

– a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére és szükség 
esetén alternatív megoldások felvetésére. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– a román nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség,  
– minőségtudat és sikerorientáltság, 
– a román nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési 
képessége, 
– eredeti látás- és gondolkodásmód, 
– fogalmi gondolkodásra és absztrakcióra való képesség, 
– kritikai attitűd, 
– együttműködési készség, 
– kezdeményezőkészség, 
– személyes felelősségvállalás, 
– döntéshozatali képesség 
– önálló tanulási képességek, 
– értékközpontúság. 
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 6-20 kredit 

a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és a művelődéstörténet kutatási irányzatai és 
eredményei, interdiszciplináris kapcsolódási pontok és megközelítések, módszertani 
ismeretek. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10-24 kredit 

általános és szaknyelvi fejlesztés, leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és 
nyelvfejlesztési ismeretek, a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és az irodalmi 
interpretáció valamint a művelődéstörténet kérdései, irányzatai, eredményei. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 70-100 kredit. 

Differenciált szakmai ismeretek 50-80 kredit: 

a) választható speciális programok ismeretei: 40-60 kredit: 

aa) a romanisztika (francia/olasz/portugál/román/spanyol) szakok közös specializációi: 

újlatin nyelvészet; újlatin lexikográfia; középkori újlatin irodalmak, iberoromán filológia. 

ab) választható speciális programok: 

román nyelvészet; román irodalom és művelődéstörténet; a szak- és műfordítás alapjai; 

b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más 
speciális kérdéskörök ismeretei 10-20 kredit; 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy (az alapfokozat megszerzéséhez szükséges 

nyelvvizsga nyelvétől eltérő) államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése 
szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a 
korábbi tanulmányai szerint a romanisztika alapképzési szak román szakirányának 
nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, továbbá felsőfokú 
C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga román nyelvből. 

 

 

25. PORTUGÁL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: portugál nyelv, irodalom és kultúra 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles portugál nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész 
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– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Portuguese Language, Literature and 
Culture 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: romanisztika alapképzési szak 
portugál szakiránnyal, továbbá a főiskolai szintű portugál nyelv és irodalom szak. 

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 6-20 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-24 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50-80 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti, irodalom- és 

kultúrtörténeti ismereteik birtokában a portugál nyelv és kultúra átfogó ismeretével 
rendelkeznek. Ismerik a portugál nyelvű országok kultúráját, történelmét és politikai 
berendezkedését. Képesek megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazására nyelvi közvetítői 
feladatok ellátásával a kulturális élet számos területén.  Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek 
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a Közös Európai Referenciakeret C2 szintének megfelelően a portugál nyelvet, 

– a portugál nyelv grammatikai rendszerét, 

– az írásbeli és szóbeli kommunikáció sajátosságait, 

– az árnyalt és tudatos nyelvhasználat szabályait, valamint rendelkeznek az ehhez szükséges 
aktív és passzív szókinccsel, 

– a portugál és portugál nyelvű irodalmak és kultúrák főbb ismeretanyagát, 

– a portugál nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és 
magyarázatához szükséges kutatási módszereket, 

– azokat az új nyelvészeti, irodalmi és kultúrával kapcsolatos kutatási irányzatokat, 
amelyek szükségesek lehetnek egy jövendő kutatási stratégia kialakítása vagy 
kutatási együttműködés szempontjából. 
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b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 
– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint a 
feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei 
megértésének elmélyítésére, 

– a szűkebb szakterületükön jelentkező újabb ismeretek, irányzatok megítélésére, szakmai 
horizontjukba, mindennapi szakmai gyakorlatukba történő beépítésére és használatára, 

– önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására, 

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a portugál nyelvvel és 
kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakörök ellátására, 

– portugál nyelven a kor igényeinek megfelelő hatékony írásbeli és szóbeli kommunikálásra, 
továbbá az információk, érvek és elemzések szakmai és nem szakmabeli közönségnek 
különböző nézőpontok szerinti magas szinten való bemutatására, 

– a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére és szükség 
esetén alternatív megoldások felvetésére. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– a portugál nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség,  

– minőségtudat és sikerorientáltság, 

– a portugál nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési 
képessége, 

– eredeti látás- és gondolkodásmód, 

– fogalmi gondolkodásra és absztrakcióra való képesség, 

– kritikai attitűd, 

– együttműködési készség, 

– kezdeményezőkészség, 

– személyes felelősségvállalás, 

– döntéshozatali képesség, 

– önálló tanulási képességek, 

– értékközpontúság. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 6-20 kredit 

a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és a művelődéstörténet kutatási irányzatai és 
eredményei, interdiszciplináris kapcsolódási pontok és megközelítések, módszertani 
ismeretek. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10-24 kredit 

általános és szaknyelvi fejlesztés, leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és 
nyelvfejlesztési ismeretek, a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és az irodalmi 
interpretáció valamint a művelődéstörténet kérdései, irányzatai, eredményei. 



 
 
 
 
14084 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y  2008/120. szám 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 70-100 kredit. 

Differenciált szakmai ismeretek 50-80 kredit: 

a) választható speciális programok ismeretei: 40-60 kredit: 

aa) a romanisztika (francia/olasz/portugál/román/spanyol) szakok közös specializációi: 

újlatin nyelvészet; újlatin lexikográfia; középkori újlatin irodalmak, iberoromán filológia. 

ab) választható speciális programok: 

portugál nyelvészet; portugál irodalom és művelődéstörténet; a szak- és műfordítás alapjai; 

b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más 
speciális kérdéskörök ismeretei 10-20 kredit; 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy (az alapfokozat megszerzéséhez szükséges 

nyelvvizsga nyelvétől eltérő) államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése 
szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a 
korábbi tanulmányai szerint a romanisztika alapképzési szak portugál szakirányának 
nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, továbbá felsőfokú 
C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga portugál nyelvből. 

 

 

26. PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: pszichológia 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

–    végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles pszichológus 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Psychologist 

– választható szakirányok: kognitív pszichológia, társadalom- és szervezetpszichológia, 
munka- és szervezetpszichológia, klinikai és egészségpszichológia, tanácsadás- és 
iskolapszichológia, fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia, interperszonális és 
interkulturális pszichológia 

– szakirányok angol nyelvű megnevezése: Cognitive Psychology, Social and 
Organizational Psychology, Work and Organizatonal Psychology, Clinical and Health 
Psychology, Counselling and Educational Psychology, Developmental and Clinical 
Child Psychology, Interpersonal and Intercultural Psychology 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 
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4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a pszichológia alapképzési szak, 
valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű 
pszichológia szak. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 16-24 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 6-16 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 60-70 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan pszichológus szakemberek képzése, akik megszerzett  

pszichológiatudományi ismereteik birtokában tájékozottak a pszichológia több ágában. 
Ismerik a pszichológus szakma módszereit és eszközeit, és képesek ezeket az egyének, 
csoportok vagy szervezetek megismerése és fejlesztése érdekében használni. Megfelelő 
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a pszichológiatudomány történetét és meghatározó elméleti nézőpontjait, 

– az alkalmazott pszichológiai területek és a társtudományok alapismereteit, 

– a pszichológiatudomány módszereit, az adatok feldolgozásának, kezelésének szakmai-
etikai szabályait, 

– a tudományos kutatás, szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció módszereit, 

– a választott szakirány speciális ismereteit és módszertanát; 

továbbá 

a kognitív pszichológia szakirányon végzettek ismerik: 

– az alapvető kognitív rendszereket, működésüket, a magatartásszabályozás és a 
viselkedésvezérlés folyamatait, 

– a neuropszichológia, a pszicholingvisztika, az evolúciós és biológiai pszichológia 
alkalmazásását a kognitív pszichológiában, 

– a kognitív rendszerek fejlődését, a szocializáció és a mentalizáció folyamatait, a 
fejlődéslélektan felhasználási lehetőségeit, 

– a kognitív idegtudomány, a pszichiátria, a neuorgenetika és a viselkedésgenetika 
kognitív pszichológiában hasznosítható eredményeit; 

a társadalom- és szervezetpszichológia szakirányon végzettek ismerik: 

– a közgondolkodás, a társadalmi kommunikáció és reprezentáció szabályszerűségeit, 
vizsgálatuk elméleteit és módszereit, 
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– a történeti és politikai pszichológiát, a kulturális és társadalmi kérdések pszichológiai 
vetületét, a csoportdinamika és a csoportközi viszonyok meghatározóit, 

– a szervezetek pszichológiai tényezőit, szervezetfejlesztést, munkapszichológiát, 
emberi erőforrás-gazdálkodást, szervezeti konfliktusokat, konfliktusmenedzsmentet, 

– a gazdaságpszichológiát, a szervezeti és egyéni döntés folyamatait, a reklám, a 
marketing és a PR társadalom- és szervezetpszichológiai aspektusait, 

– a közgazdaságtan, a szociológia, a történettudomány, a kommunikációkutatás és a 
közvéleménykutatás társadalom és szervezetpszichológiában is hasznosítható 
eredményeit; 

a munka- és szervezetpszichológia szakirányon végzettek ismerik: 

– a munkapszichológiai elméleteket, a munkaalkalmasság, kiválasztás, munkahelyi 
szocializáció, munkahelyi képességfejlesztés módszereit, 

– az ergonómia és a munkahelytervezés eredményeit, 

– a szervezetpszichológiai kutatásokat, a szervezetfejlesztést, a vezetéspszichológiát, a 
szervezeti kultúra meghatározóit, 

– a közgazdaságtan, a munkajog, a szociológia és a közvéleménykutatás munka- és 
szervezetpszichológiában hasznosítható eredményeit; 

a klinikai és egészségpszichológia szakirányon végzettek ismerik: 

– a klinikai pszichológia és tanácsadás elméleteit, a pszichopatológiát, a klinikai 
pszichodiagnosztikát,  

– a személyiség fejlődésének elméleteit, az életkorhoz kötődő pszichopatológiát és a 
pszichodiagnosztikát,  

– a pszichoterápiás elméleteket és az intervenciós módszereket, 

– az egészségpszichológia elméleteit, a klinikai egészségpszichológiát, az 
egészségmagatartás, egészségfejlesztés és egészségkommunikáció jellemzőit, 

– a stressz és a stresszel való megküzdés pszichológiáját, 

– az egészség-pszichofiziológia anatómai és élettani alapjait, a magatartástudomány, a 
neuropszichológia, a pszichofarmakológia és az addiktológia klinikai és 
egészségpszichológiában hasznosítható eredményeit, 

a tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányon végzettek ismerik: 

– a tanácsadás különféle elméleti irányzatait, az életvezetési, pálya és munkatanácsadás 
elméleteit, a krízis-elméleteket,  

– a tanácsadás és az iskolapszichológia különböző területein használt diagnosztikai 
eljárásokat, 

– az iskolapszichológia elméleti irányzatait, feladatát és munkamódszereit, az oktató-
nevelő intézmények szervezeti sajátosságait, 

– a pedagógia, a gyermekvédelem, a gyermek és serdülő pszichiátria tanácsadásban és 
iskolapszichológiában hasznosítható eredményeit; 

a fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia szakirányon végzettek ismerik: 

–  a fejlődéspszichológia alapvető elméleteit, az érzelmi, motoros, kognitív és szociális 
fejlődési modelleket, 
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– a pszichopatológia alapjait, a fejlődési pszichopatológiát, a fejlődési zavarokat, a 
trauma lélektanát, az emlékezeti és elaborációs mechanizmusok működését 
gyermekeknél,  

– a gyermekpszichodiagnosztikai eljárásokat és terápiás módszereket,  

– a humánetológia és a kognitív idegtudomány fejlődés- és gyermekklinikai 
pszichológiában hasznosítható eredményeit; 

az interperszonális és interkulturális pszichológia szakirányon végzettek ismerik: 

– az interperszonális kapcsolatok pszichológiai elméleteit és vizsgálati módszereit, 

– a kultúra pszichológiai kutatásának elméleteit és módszereit, a kisebbségek 
pszichológiai kutatásának módszereit, 

– a mediáció, a konfliktuskezelés, a pár- és családterápiás technikák alapjait, 

– a csoportkutatás, a kommunikációtudomány és a kultúrakutatás interperszonális és 
interkulturális pszichológiában használható eredményeit. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– szakterületükön kutató-fejlesztő munka végzésére, 

– a pszichológiában alkalmazott gyakorlati módszerek, elemző és beavatkozó eljárások 
használatára, 

– a pszichológusi tevékenység gyakorlására – megfelelő szakmai szupervízió mellett – 
olyan nevelési, képzési, fejlesztő, gyógyító, rehabilitációs és kutatóintézményben, ahol 
szakirányuknak megfelelő munka folyik, 

– szakmájuk interdiszciplináris és multidisziplináris elméleti és gyakorlati művelésére, 

– az alapvető diagnosztikai és beavatkozó eljárások szakszerű alkalmazására, 

– a természettudományi és társadalomtudományi partnertudományok új eredményeinek 
követésére; 

továbbá 

a kognitív pszichológia szakirányon végzettek alkalmasak: 

– a modern kísérleti pszichológia, a kognitív pszichológia szemléletének, az ehhez 
kapcsolódó módszereknek és alkalmazási készségeknek birtokában önálló kutatómunka 
megtervezésére és kivitelezésére, valamint gyakorlati, alkalmazott munkára; 

a társadalom- és szervezetpszichológia szakirányon végzettek alkalmasak: 

– a társadalmi-politikai-gazdasági folyamatokkal kapcsolatos kutatómunka végzésére,  

– a közgondolkodás és a társadalmi kommunikáció területén, valamint a gazdasági és más 
társadalmi célú szervezetekben szakértői-tanácsadói tevékenység folytatására, 

– társas-társadalmi konfliktusok, problémák feltérképezésére és a megoldásukhoz segítő 
mediátori, fejlesztői közreműködésre; 

a munka- és szervezetpszichológia szakirányon végzettek alkalmasak: 

– a munkatevékenység pszichológiai vonatkozásait egységes integrált formában 
alkalmazni a munka- és szervezetpszichológiai feladatok megoldásakor, 

– a munka világában felmerülő különböző pszichológiai problémák 
(személyzetkiválasztás, kompetenciaelemzés és -fejlesztés, karriertervezés, ösztönzés és 
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értékelés, emberierőforrás-fejlesztés, kockázatkezelés, munkahelyi egészségfejlesztés, 
stb.) szakszerű megoldására; 

a klinikai és egészségpszichológia szakirányon végzettek alkalmasak: 

– szaktudásuk szakszerű és hatékony alkalmazására az egészséges és kórosan 
megváltozott pszichés folyamatok tudományos igényű vizsgálatában, a pszichés és testi 
betegségekkel küzdő emberek diagnosztikájának és kezelésének pszichológiai 
támogatásában, valamint a betegségmegelőzéssel és az egészségfejlesztéssel foglalkozó 
teamek munkájában; 

a tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányon végzettek alkalmasak: 

– diagnosztikai és tanácsadási módszerek alkalmazására a gyakorlatban, a különböző 
életkorú kliensekkel való foglalkozás keretében,  

– az egyéni-, csoport – és családi tanácsadásra, a fejlődés és a változás elősegítésére, 

– a prevenció különböző szintjein pszichológiai ellátás nyújtására; 

a fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia szakirányon végzettek alkalmasak:  

– klinikai kutatási ismereteik, valamint módszertani jártasságuk hasznosítására a 
gyermekpszichológusi munkában, a szupervízió alatt folytatott diagnosztikai és terápiás 
tevékenységre; 

az interperszonális és interkulturális pszichológia szakirányon végzettek alkalmasak: 

– a társadalmi és a társas érintkezés elméletében és jelenségvilágában szerzett átfogó, 
gyakorlati és kutatási ismereteiket és alapvető módszertani jártasságukat a különböző 
szintű társadalmi és társas együttműködések szolgálatába állítani. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– magas szintű szakmai motiváltság, elkötelezettség, felelősségtudat és etikai érzék, 

– fejlett elemzőképesség a magatartás és a pszichés működés különböző területein, 

– nyitottságra, együttműködésre törekvés, tolerancia, 

– reális önismeret, kreativitás és kezdeményezőkészség az emberi kapcsolatokban, 

– önreflexió a szakmai tevékenységek során, a folyamatos szakmai megújulás képessége, 

– érzések és gondolatok világos kifejezésének képessége. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzési ismereteket bővítő, a mesterfokozathoz szükséges ismeretkörök: 16-
24 kredit 

fejlődéslélektani, kognitív pszichológiai, személyiséglélektani, szociálpszichológiai alapozó 
mesterkurzusok. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 6-16 kredit 

pályaszocializáció, pszichológus etika, módszertani készségfejlesztés, kommunikációs 
készségfejlesztés. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 

Differenciált szakmai ismeretek: 60-70 kredit 
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– Kognitív pszichológiai szakirányon: kognitív rendszerek (észlelés; emlékezet; nyelv, 
gondolkodás, tudat; magasabb rendű kognitív folyamatok), magatartásszabályozás, 
viselkedésvezérlés, neuropszichológia, pszicholingvisztika, kognitív rendszerek 
fejlődése (észlelés; emlékezet; nyelv, gondolkodás, tudat; magasabb rendű kognitív 
folyamatok), evolúciós és biológiai pszichológia, alkalmazott fejlődéslélektan, 
szocializáció és mentalizáció, kognitív idegtudomány, neurogenetika és 
viselkedésgenetika, pszichiátria (fejlődés- és neuro-), módszerspecifikus gyakorlatok, 
kísérlet és tesztfejlesztés, adatelemzés módszertana a kognitív pszichológiához 
kapcsolódó területeken; módszerspecifikus gyakorlatok fejlődés és evolúciós 
pszichológiából, fejlődéskutatás; kognitív fejlődés és zavarai. 

– Munka- és szervezetpszichológiai szakirányon: munkapszichológiai elmélete 
(pszichológiai alkalmasság és kiválasztás, munkahelyi képesség- és készségfejlesztés, 
ergonómia, munkahelytervezés, munkahelyi szocializáció, munkahelyi 
egészségfejlesztés, munkapszichológiai kutatások módszertana, 
közlekedéspszichológia), szervezetpszichológia elmélete (humán erőforrás gazdálkodás, 
szervezeti kultúra, szervezetfejlesztés, vezetéspszichológia, szervezeti igazságosság, 
szervezetpszichológiai kutatások módszertana, reklámpszichológia), társtudományi 
alapozás (közgazdaságtan, munkajog, szociológia, közvéleménykutatás), 
szakmai/gyakorlati tevékenység terepen ill. intézményen belül (munkapszichológiai 
gyakorlat; szervezetpszichológiai gyakorlat). 

– Klinikai és egészségpszichológiai szakirányon: a klinikai pszichológia és a tanácsadás 
alapjai, pszichopatológia és klinikai pszichodiagnosztika, a személyiségfejlődés, 
életkorhoz kötődő pszichopatológia és pszichodiagnosztika, pszichoterápiás elméletek 
és intervenciós módszertan, az egészségpszichológia alapkérdései és társadalmi 
kontextusa, klinikai egészségpszichológia, egészség-pszichofiziológia és 
pszichoneuroimmunológia, egészségmagatartás, egészségfejlesztés és 
egészségkommunikáció, stressz és megküzdés, társtudományi alapozás (az egészség-
pszichofiziológiai anatómiai és élettani alapjai, idegrendszer anatómiája, élettana és 
működési zavarai, neuropszichológia, pszichofarmakológiai és addiktológia 
alapismeretek, pszichiátria), szakmai/gyakorlati tevékenység terepen illetve 
intézményen belül (klinikai pszichológia és az egészségpszichológia területén, klinikai 
esetprezentációk, az egészség szociális reprezentációja, egészségpszichológiai 
empirikus kutatások, dinamikus interjú, egészségpszichológiai edukációs programok, 
szuggesztív hatások egészségügyi vonatkozásai, klinikai diagnosztika, komplex 
esetelemzések, választható módszertani specializáció), vezetett kutatómunka. 

– Tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányon: a tanácsadás elméleti irányzatai, 
életvezetési tanácsadás, krízis-elméletek, diagnosztikai módszerek az egyéni 
tanácsadásban, pálya- és munkatanácsadás elmélete, diagnosztikai módszerek a pálya- 
és munkatanácsadásban, az iskolapszichológia elméleti irányzatai, feladatai, 
munkamódszerei, preventív iskolai programok, az oktatató-nevelő intézmények 
szervezeti sajátosságai, diagnosztikai módszerek az iskolapszichológiában, 
társtudományi alapozás, szakmai gyakorlati tevékenység terepen ill. intézményen belül 
(iskolai konzultáció, életvezetési és pályatanácsadás, pszichológus identitás és 
pályaszocializáció és jövőképtervezés, tanácsadás a felsőoktatásban, 
egészségpszichológia, fejlődés-és kognitív pszichodiagnosztika, családi tanácsadás), 
vezetett kutatómunka (nevelés- és oktatáspszichológiai vizsgálatok, tanulás tanítása, 
személyiségfejlesztő csoportmunka az iskolában, iskolai szervezet vizsgálatai, kutatások 
a tanácsadás területén). 
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– Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia szakirányon: érzelmi, kognitív, motoros és 
szociális fejlődést bemutató, a fejlődési modellekkel megismertető mesterkurzusok, 
mesterkurzusok a pszichopatológia alapjairól (általános pszichopatológia, fejlődési 
pszichopatológia, trauma és emlékezet, elaborációs mechanizmusok gyerekeknél: rajz, 
mese, játék), a kognitív fejlődés zavarai, evolúciós és neuropszichológiai 
összefüggések, klinikai gyerekpszichológiai speciális kurzusok (addiktológia, narratív 
technikák a személyiség vizsgálatában, trauma és emlékezet), társtudományi alapozás 
(evolúciós szemlélet a pszichológiában, fejlődéstani kognitív idegtudomány), szakmai 
gyakorlati tevékenység terepen ill. intézményen belül; kutatómunka, diagnosztikai 
eljárások (gyermek pszichodiagnosztika, projektív technikák, diagnosztikai gyakorlatok, 
fejlődéspszichológiai empirikus kutatások). 

– Interperszonális és interkulturális pszichológia szakirányon: csoportdinamika, 
interperszonális krízisek, kisebbségek pszichológiája, családterápiás elmélet, 
módszerek, kommunikáció, konfliktuskezelés, az intézmények világa: döntés, fejezetek 
az interperszonális pszichológiához kapcsolódó területekből, társadalmi konfliktusok, 
kultúra és identitás, kultúra és tömegkommunikáció, közvéleménykutatás, 
reklámpszichológia, környezetpszichológia, vallásos jelenségek, valláspszichológia 
története, vallás- és családpszichológia, társtudományi alapozás, szakmai/gyakorlati 
tevékenység terepen ill. intézményen belül (módszerspecifikus gyakorlatok az 
egészségügy területén, családterápiás centrikus megközelítésben, az alapellátásban 
fölmerülő problémák kezelésére, pszichológiai tesztek fejlesztésének módszertana, 
gyakorlatfeldolgozó szeminárium, módszerspecifikus gyakorlatok tanácsadó cégeknél, 
kommunikációs tréning). 

–   Társadalom és szervezetpszichológia szakirányon: közgondolkodás, csoportdinamika és 
csoportközi viszonyok, társadalmi kommunikáció és reprezentáció, történeti és politikai 
pszichológia, kulturális és társadalmi kérdések pszichológiai vetületben, narratív 
pszichológia, pszichoanalitikus szociálpszichológia, művészetpszichológia, szervezetek 
pszichológiai tényezői, szervezetfejlesztés, munkapszichológia, emberi erőforrás 
gazdálkodás és ergonómia, reklám, PR, marketing, gazdaságpszichológia, szervezeti 
kultúra, szervezeti konfliktusok, konfliktus menedzselés, krízisintervenció, 
társtudományi alapozás, szakmai gyakorlati tevékenység terepen ill. intézményen belül 
(közgondolkodás vizsgálati módszerei; médiaelemzés; társadalmi programok 
értékelésének módszerei; ergonómia és ember-számítógép interakció, tréning- és 
alkalmasságvizsgáló módszerek; emberi erőforrás gazdálkodás és munkahelyi 
szocializáció), vezetett kutatómunka (közgondolkodás, társadalmi kommunikáció, 
szervezet- és döntéskutatás, társadalmi programok értékelése, kulturális összehasonlító 
vizsgálatok). 

Diplomamunka: 20 kredit. 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A szakmai gyakorlat a képzőhelyen vagy külső intézményben, megfelelő tudományos 

fokozattal, illetve gyakorlati szakképesítéssel rendelkező pszichológus irányításával végzett 
gyakorlat. A terepgyakorlat formájában végzett szakmai gyakorlat és kutatómunka legalább 
120 óra és kreditértéke minimum 10 kredit, melyet a felsőoktatási intézmény tantervében 
határoz meg. 
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10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez két középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga, 

illetve azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges, közülük az egyik 
angol nyelvből. 

 

 

27. FILOZÓFIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: filozófia 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles filozófia szakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Philosophy 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a szabad bölcsészet alapképzési 
szak filozófia szakirányon. 

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető 
alapképzési szakok: a bölcsészettudományi képzési terület alapképzési szakjai. 

4.3. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők 
figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan 
vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 
főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának 
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli 
bizottsága elfogad.  

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit  

6.1. Az elméleti alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 4-12 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 12-32 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50-90 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati foglalkozások aránya: legalább 20%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a filozófia művelésére, 
valamint a filozófia és a kultúra, illetve a filozófia és a tudományok közötti kölcsönhatás 
elemzésére és e területek közötti párbeszéd folytatására. Megszerzett ismereteik birtokában 
képesek az analitikus gondolkodásra, a szövegek elemzésére, a szövegeknek a filozófiai 
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tradíció egészén belüli elhelyezésére és értékelő elemzésére. Ismerik a klasszikus és jelenkori 
kultúra alapjait. A végzettek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori 
képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a filozófiatörténet, az ismeretelmélet, a nyelvfilozófia, a metafizika, a politikai filozófia, az 
etika, az esztétika, az elmefilozófia, a történelemfilozófia, a tudományfilozófia és a 
vallásfilozófia megfelelő ismeretanyagát, 

– az alkalmazott filozófia fő területeit, 

– a filozófia belső összefüggésrendszerét és a filozófia és a rokon tudományok 
kapcsolatrendszerét, 

– a filozófia és a kultúra, valamint a filozófia és a tudományok közötti kölcsönhatás alapvető 
sajátosságait, 

– a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát,  

– az összetett tudományos problémákkal foglalkozó dolgozatok elkészítéséhez szükséges 
módszertani ismereteket. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint a 
feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területükön belül további elmélyült 
kutatások művelésére, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására, 

– a filozófia és a kultúra, illetve a filozófia és a tudományok közötti párbeszéd folytatására, 

– az aktuális filozófiai kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző 
korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, 

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint komoly elemző 
készséget, figyelmet, átfogó és elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására, 

– a filozófia területén szerzett tudás alkalmazására, továbbá mélyebb összefüggéseinek 
megértéséhez és magyarázatához szükséges megfelelő információk beszerzésére és a kutatási 
módszerek alkalmazására, 

– a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni, továbbá az információkat, érveket 
és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző nézőpontok szerint 
írásban és szóban is képesek magas szinten bemutatni. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  

– analitikus gondolkodás, a szövegek elemzésének, a szövegeknek a filozófiai tradíció 
egészén belüli elhelyezésének és értékelő elemzésének képessége, 

– filozófia egészével ill. annak egy-egy részdiszciplínájával, továbbá ezek alkalmazásával 
kapcsolatos problémák felismerésének és kreatív kezelésének képessége, 

– az önálló gondolkodás és problémamegoldás képessége, 

– megfelelő szintű nyelvtudás a hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozásához, 

– olyan munkakörökhöz szükséges tulajdonságok és más területekre is átvihető ismeretek, 
valamint az ezek alkalmazását lehetővé tevő együttműködési készség, melyek megkövetelik a 
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kezdeményezés és személyes felelősség gyakorlását, a döntéshozatalt összetett és előre 
kiszámíthatatlan helyzetekben, valamint a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási 
képességeket, 

– saját tevékenységükre vonatkozó kritikus értékelés képessége, valamint értékek 
kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás, 

– kritikai érzékenység. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

 8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök (4-12 kredit): 

logika, filozófiai alapozó, filozófiatörténeti alapozó: propedeutika, szakszövegolvasás, 
módszertani alapozó. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 12-32 kredit 

a filozófiatörténet fő korszakai, a kortárs filozófiai áramlatok, ismeretelmélet,  nyelvfilozófia, 
metafizika, politikai filozófia, társadalomfilozófia, etika, esztétika. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 70-110 kredit 

differenciált szakmai ismeretek: 50-90 kredit 

a) kötelezően választandó szakirányú modul 30-50 kredit 

– filozófiatörténet: ókori, középkori, újkori, 19. századi vagy 20. századi filozófia 

– szisztematikus filozófia: pl. logika, ismeretelmélet, nyelvfilozófia, metafizika, 
politikai filozófia, etika, esztétika, elmefilozófia, történelemfilozófia, 
tudományfilozófia, vallásfilozófia, a társadalmi nemek filozófiája, analitikus filozófia, 
hermeneutika, fenomenológia; 

– alkalmazott filozófia: orvosi etika, üzleti etika vagy környezeti filozófia; 

 b) a szakhoz kötődő további választható ismeretek: 20-40 kredit 

– az elméleti alapozás és a törzsanyag témakörei, továbbá pl. elmefilozófia, etika, 
történelemfilozófia, tudományfilozófia, vallásfilozófia, jelenkori filozófia (az 
analitikus ill. posztanalitikus irányzatok, a fenomenológia ill. a hermeneutika) 
ismeretkörei. A filozófia területén kívül eső tárgykörök filozófiailag releváns 
ismeretei; 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal 

egyenértékű nyelvvizsga, vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő 
további nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit értékű filozófiai 
ismeret (logika, filozófiai alapozó, filozófiatörténeti alapozó, propedeutika, 
szakszövegolvasás, módszertani alapozó, filozófiatörténet, kortárs filozófia, ismeretelmélet, 
nyelvfilozófia, metafizika, politikai filozófia, társadalomfilozófia, etika, esztétika, 
elmefilozófia, történelemfilozófia, tudományfilozófia, vallásfilozófia, a társadalmi nemek 
filozófiája, más ismeretkörökön belül folytatott filozófiailag releváns tanulmányok, orvosi 
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etika, üzleti etika vagy környezeti filozófia). A hiányzó krediteket a mesterfokozat 
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a 
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell 
szerezni. 

 

 

28. ALTAJISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: altajisztika 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles altajisztika szakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Altaic Studies 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a keleti nyelvek és kultúrák 
alapképzési szak altajisztika vagy török szakiránya. 

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 12-15 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 24-27 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 48-51 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 16 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az altajisztika területén szerzett speciális 
jártasságok és elmélyült műveltség birtokában képesek fogalmi és absztrakt gondolkodást, 
valamint gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására, szakmájuk 
mesterszintű, sokoldalú, interdiszciplináris és multidiszciplináris elméleti és gyakorlati 
művelésére, valamint az önálló kutatásra. Felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik 
doktori képzés keretében történő folytatására. 
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a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

–    a törökországi török nyelvet felsőfokú szinten, 

– egy másik mai török nyelvet (volgai török, kazak) középfokú szinten, 

– a nyelvi és nyelvészeti, valamint filológiai elemzés módszertanát, 

– az altaji nyelven beszélő népek történelmét, mai helyzetét, 

– a régi török-mongol kapcsolatokat, 

– az altaji nyelvcsalád összefüggéseit, 

– a régi magyar-török kapcsolatokat, valamint a magyar nyelv korai török elemeit, 

– a török nyelven beszélő népek történelmét, 

– a török-török nyelvi kontaktusokat. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

–    az ótörök rovás- és ujgur írásos nyelvemlékek feldolgozására, 

– az arab írásos közép-török szövegemlékek készség szintű kezelésére, 

– a klasszikus török irodalmak kezelésére, elemzésére, 

– a turkológia egyes területein szerzett speciális jártasságok és műveltség birtokában 
gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására, 

– a törökországi török nyelvre, kultúrára és társadalomra vonatkozó ismeretek 
közvetítésére, 

– önálló tudományos és publicisztikai munka végzésére a török népek kultúrájának, 
történelmének és irodalmának területén, 

– az önálló kutatómunkára, kritikai vélemény megfogalmazására. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

–    jó kommunikációs képesség az elsajátított török nyelveken, 

– a török nyelveket beszélő népek kultúrájával kapcsolatos problémák felismerésének és 
kezelésének képessége, 

– az egyes kultúrák közötti különbségek és hasonlóságok feltárásának képessége, 

– problémamegoldó gondolkodás, 

– fejlett elemzőképesség, 

– új ismeretek megszerzésének képessége önműveléssel, önfejlesztéssel. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 12-15 kredit 

- török nyelv, török nyelvgyakorlatok, mongol nyelv, leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, 
szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, 

- szabadon választható nyelvészeti ismeretek. 

8.2. A szakmai törzsanyag  ismeretkörei: 

A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 24-27 kredit 
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török fordítási és stílusgyakorlatok, török országismereti nyelvgyakorlatok, altaji nyelvű 
népek története, összehasonlító altajisztika; aktuális kutatási irányzatok, eredmények, 
interdiszciplináris kapcsolódási pontok és megközelítések, módszertani ismeretek. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 68-71 kredit 

differenciált szakmai ismeretek:48-51 kredit 

- török nyelvemlékek, összehasonlító török nyelvtörténet, ó- és középtörök források, 

- török irodalmak, a török népek története, 

- a török népek vallásai, török művelődéstörténet, 

- török fordítás- és stílusgyakorlatok, 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez a törökországi török nyelv felsőfokú és egy második 

választott török nyelv középfokú ismerete szükséges (melyek megszerezhetők a szakos órák 
megfelelő szintű teljesítésével, illetve kiválthatók államilag elismert azonos fokozatú C típusú 
nyelvvizsgákkal). 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit értékű ismeret 
szükséges: 

a) altajisztika vagy turkológia (50 kredit), 

b) a keleti népek története, művelődéstörténete (min. 4 kredit), 

c) szabadon választott nyelvészeti stúdiumok (min. 6 kredit). 

A b)–c) ismeretek esetében a történelem alapképzési szak vagy a magyar alapképzési szak  
elméleti nyelvészeti, illetve finnugor szakiránya vagy a szlavisztika alapképzési szak 
ismeretei beszámíthatók. 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 
meghatározott – összevetése alapján a mesterképzésbe felvételt lehet nyerni államilag elismert 
középfokú C típusú (vagy azzal egyenértékű) török nyelvvizsga megszerzésével és 18 kredit 
összegyűjtésével is a keleti népek története, művelődéstörténete (min. 4 kredit), valamint a 
második török nyelv (min. 10 kredit), és bevezetés az altajisztikába (4 kredit) 
ismeretkörökből. 

 

 

29. MŰVÉSZETTÖRTÉNET MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: művészettörténet 

 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 
–    végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA) 
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– szakképzettség: okleveles művészettörténész  

– a szakképzettség angol nyelvű megnevezése: MA in History of Art 

– választható szakirányok: középkori művészet, újkori művészet, legújabbkori 
művészet, muzeológia-műemlékvédelem 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szabad bölcsészet alapképzési 
szak művészettörténet szakiránya.  

 A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 
számításba vehető szakok: a művészeti képzési terület képzőművészeti, iparművészeti 
képzési ágak alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakjai, valamint a 
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti képzőművészeti és iparművészeti 
egyetemi szintű alapképzési szakok. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelt kreditek száma: 18-22 kredit; 

6.2. Szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 28-32 kredit, 

6.3. Differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-55 kredit, 

6.4. Szabadon választható ismeretekhez rendelhető kreditek száma: legalább 6 kredit, 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 20 kredit; 

6.6. Az elméleti órák és a gyakorlati foglalkozások aránya: 70% elmélet és 30% gyakorlat. 

7. A mesterképzési szak célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a festészet, a szobrászat, az építő- és az 
iparművészet, valamint a modern média területén megszerzett ismereteik birtokában 
tájékozottak az egyetemes képzőművészet és az általános művészetelmélet fő kérdéseiben. 
Ismerik az egyetemes művészettörténet anyagát, és különösen jártasak a magyarországi 
művészettörténet területén. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori 
képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait, 

– az egyes művészeti iskolák tevékenységét, 

– a kiemelkedő alkotók munkásságát, 

– a művészeti örökség védelmével, a műalkotások közvetítésével és gondozásával 
kapcsolatos ismeretanyagot, 

– a modern kutatásmódszertani ismereteket. 

b) A mesterszakon végzettek alkalmasak: 

– művészettörténeti tudományos tevékenység végzésére,  

– önálló kutatómunka végzésére, 
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– művészettörténészi munka végzésére múzeumokban, galériákban, kiállítási 
intézményekben, 

– szakfeladatok ellátására médiában, kulturális intézményekben, műemléki hivatalokban, 

– a legkorszerűbb kutatási módszerek alkalmazására, 

– művészetkritikusi tevékenység folytatására, 

– a művészettörténeti ismeretterjesztésre, 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– megfelelő idegen nyelvi ismeretek a külföldi szakirodalom használatához, 

– jó szervezőkészség a múzeumok, galériák és más szakmai gyakorlati intézményekben –
folyó gyakorlati tevékenység bonyolításához, 

– vizuális memória, 

– problémamegoldó gondolkodás, 

– alkalmasság elmélyült kutatómunkára, 

– folyamatos önképzésre való készség, 

– minőségre való érzékenység, 

– jó íráskészség. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 18-22 kredit 

tudománytörténet, metodika, muzeológia, műemlékvédelem, szabadon választható 
ismeretek a rokon tudományágak köréből. 

8.2.  A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 28-32 kredit 

magyar (középkori, újkori és legújabb kori) művészet, egyetemes (középkori, újkori és 
legújabb kori) művészet, módszertani és gyakorlati ismeretek. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 65-75 kredit 

differenciált szakmai ismeretek: 45-55 kredit 

a) választható szakirányok ismeretei: 35-40 kredit 

választható szakirányok: középkori magyar és egyetemes művészet speciális kérdései, 
újkori magyar és egyetemes művészet speciális kérdései, legújabbkori magyar és 
egyetemes művészet speciális kérdései, muzeológia-műemlékvédelem; 

b) kiegészítő speciális stúdiumok: 10-15 kredit 

a választott szakiránynak megfelelő szakmai ismeretek és készségfejlesztő tárgyak; 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. A képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat követelményei: 
A szakmai gyakorlat múzeumban, galériában, illetve más, művészeti jellegű vagy 
műemlékvédelmi intézményben végzett 120 órás gyakorlat, amelynek kreditértéke 6 kredit. 
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10. Idegennyelv-ismereti követelmények: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal 
egyenértékű nyelvvizsga, vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő 
további nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges. 
A középkori művészet és az újkori művészet szakirányon latin nyelvű intézményi záróvizsga 
szükséges. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a 
korábbi tanulmányai szerint a szabad bölcsészet alapképzési szak művészettörténet 
szakirányának ismeretköreiből. 

 

 

30. NÉPRAJZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: néprajz 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 
– végzettségi szint: mesterfokozat (magiszter, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles néprajz mesterszakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in European Ethnology and Folkloristics 

választható szakirányok: folklorisztika, anyagi kultúra, társadalomnéprajz, európai etnológia, 
kulturális antropológia, vallási néprajz/vallásantropológia, táncfolkorisztika, 
/táncantropológia, kulturális örökség, néprajzi muzeológia (Folkloristics, Material Culture, 
Social Anthropology, European Ethnology, Cultural Anthropology, Ethnology of 
Religion/Anthropology of Religion, Dance Folkloristics/Anthropology of Dance, Cultural 
Heritage, Museum Studies) 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: néprajz alapképzési szak. 

4.2. A 11. pontban meghatározott feltételekkel vehetők figyelembe továbbá azok az alap- 
vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve 
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű 
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kredit.  

6.1. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit; 

6.2. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 60-80 kredit; 

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit; 
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6.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzés célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett néprajzi, folklorisztikai és 

kulturális antropológiai ismereteik birtokában képesek a saját és mások kultúrájának 
elemzésére és értelmezésére. Jártasak a kultúrakutatásban és ismerik a kultúra működési 
törvényszerűségeit a múltban és a jelenben. Elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a néprajz 
valamely szűkebb, speciális területén. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik 
doktori képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

- a népi és nemzeti kultúra összefüggéseit, 

- az európai és az Európán kívüli népek kultúráját, 

- a modern filológia módszereit, 

- a társtudományok és a szaktudomány (folklorisztika, néprajz, kulturális antropológia) 
tudománytörténetét és problématörténetét Magyarországon, Európában és Európán 
kívül, 

- az etnikai/nemzetiségi/kisebbségi kérdések történeti és jelen vonatkozásait Európában 
és a nagyvilágban, 

- a kulturgeográfiai ismeretanyagot (annak táji, ökológiai, gazdálkodási tényezők néprajzi 
vonatkozásait), 

- a szövegfilológia megfelelő ismeretanyagát, 

- a hazai nemzetiségek hagyományos kultúráját a múltban és a jelenben, 

- a művelődéspolitikához szükséges népismeret hazai és nemzetközi vonatkozásait, 

- az adatkezelés, -feldolgozás, archiválás módszereit, 

- vallástudomány, néphit, népi vallásosság, vallási néprajz megfelelő ismeretanyagát. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  

- a szaktudomány önálló művelésére, szakmai-módszertani továbbfejlesztésére, reflexív 
társadalomtudományi kutatómunka végzésére, 

- a néprajz hazai és nemzetközi kortárs irányzataihoz kapcsolódó elméleti-módszertani 
elvek, gyakorlat alkalmazására, 

- néprajzi terepmunka végzésére, 

- múzeumi források kezelésére és értelmezésére, 

- muzeológiai tevékenység végzésére, 

- a kulturális örökség feltárására, megőrzésére és védelmére a néprajz területén annak 
eszközeivel, 

- néprajzi ismeretek oktatására, 

- a közművelődési tevékenységek végzésére, 

- történeti források kezelésére. 
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c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek, 
kompetenciák: 

- tájékozódási készség az összehasonlító kutatások különböző területein, 

- készség és jártasság a tudományos kutatás általános módszertanában és a 
folklorisztikai/néprajzi/kulturális antropológiai szakmódszertanban,  

- jártasság a múzeumok, archívumok anyagának felhasználását illetően, 

- gyakorlati jártasság a kép- és hangfelvétel, digitalizálás, számítógépes kutatás, adatbázis 
építése területén, 

- mások kultúrájával szembeni tolerancia, 

- jó együttműködési készség. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 
8.1. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-30 kredit 

– magyar és összehasonlító folklorisztika: a folklór és a folklorisztika legfontosabb problémái, 
tudománytörténet, módszertani alapok elmélyítése, folklórjelenségek elemzése; 

– az anyagi kultúra kutatása: az életmód és a tárgyi kultúra recens és történeti kérdései, 
archivális, muzeológiai és egyéb források elemzése, értelmezése alapján; 

– társadalomnéprajz: tárgyának tekinti a magyar, az európai és az Európán kívüli társadalmak 
társadalomnéprajzi vizsgálatát, az iparosodás előtti időszaktól kezdve a jelenkorig; 

– kulturális antropológia: a kultúrák és a társadalmak megismerésének legfontosabb 
fogalmai, elméleti és tudománytörténeti problémái, a kutatás módszerének alapvető kérdései, 
példáiban az Európán kívüli népekre és a modern városi társadalmakra fókuszálva. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező és kötelezően választandó ismeretkörei: 80-100 kredit 

differenciált szakmai ismeretek: 60-80 kredit 

folklorisztika szakirány: a folklór jelenségvilágával kapcsolatos kutatásmódszertani 
aspektusok, összehasonlító folklorisztika (fogalma, területei, tudománytörténete, hatások és 
kölcsönhatások, imagológia, rokon komparatív tudományok); európai folklór  (rendszerezése, 
területei); a szövegfolklór műfajai, hiedelmek, népi vallásosság, szokásvilág, zene, tánc, 
népművészet, az egyes népek/népcsoportok folklórja, szokás, mentalitás (fogalma és főbb 
területei, szokáscselekvések, a szokások az élet egyes területein), néphit, népi vallásosság: 
(hiedelemrendszerek, magyar és európai néphit, a népi vallásosság), szövegfolklorisztika 
(fogalmak, tartalmi és formai rendszerezések, az egyes műfajok történeti és jelenkori 
vizsgálata, stilisztikai, poétikai és esztétikai elemzések), történeti folklorisztika (történetiség a 
folklórban és a folklorisztikában, kapcsolat a rokontudományokkal, tudománytörténet, 
korszakolás, társadalomtörténeti keretek); 

anyagi kultúra szakirány: az életmód és a tárgyi kultúra összefüggéseinek recens és történeti 
kérdései szóbeli gyűjtések, archivális és muzeális források, gyűjtemények feldolgozása 
alapján; a hagyományos paraszti és a modern társadalom tárgyi világa és a kultúra közötti 
összefüggésrendszerek (tárgy és fogyasztás, tárgy és identitás, tárgy és szimbólum, múzeumi 
gyűjtemények, a műgyűjtés kultúrtörténete és motivációi, a múzeumi tárgy); a paraszti és 
polgári háztartások tárgykészlete, a tárgyak készítésének technológiája (kézművesség, 
kisipar), beszerzése (javak cseréje), használata (életmód); munka- és eszköz-néprajz; tárgy és 
életmód; ökológia és anyagi kultúra: a természeti erőforrások, tájlehetőségek kiaknázása a 
gazdálkodásban; táj és település, természeti környezet és építészeti kultúra; 
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társadalomnéprajz szakirány: társadalomnéprajz az iparosodás előtti időszaktól kezdve 
egészen a jelenkorig; a társadalom szerveződési formái és tendenciái (rokonsági csoportok, 
rokonsági terminológia, családtípusok); lokális elvű csoportok (törzs, falu, város, mezőváros); 
egyéb szolidáris csoportok (céhek, egyletek, vallásos társulatok), a vallási közösségek 
társadalomnéprajza; a népi jogszokások; identitás-kutatások; az akkulturáció- és az 
enkulturáció kérdései; a globalizáció és a multikulturalizmus társadalmi hatása; az alternatív 
társadalmi mozgalmak; nemzeti-, etnikai-, vallási identitáskutatások, a hagyomány és a 
nemzet fogalmának átalakulása; 

európai etnológia szakirány: európai etnológia (a modernkori európai nemzeti, etnikai, ill. 
lokális kultúrák, a történeti és jelenkori rétegkultúrák és szubkultúrák); a nemzeti és/vagy 
etnikai kisebbségek, az etnicitás és etnopolitika jelenségei; a források feltárása és kezelése; a 
globalizáció hatásai; magyar néprajzi kutatási hagyományok; közösségtanulmányok; az 
életmód, a mindennapi élet és a mindennapi életvilágok kutatási paradigmái; a jelenkori 
társadalom rétegződése; a réteg- és szubkultúrák; 

kulturális antropológia szakirány: a kultúra modernizációjának elméleti kérdései; a kulturális 
örökség, az örökségvédelem (pl. lokalitás, regionalitás, helyi közösség, helyi emlékezet, helyi 
tudás, kulturális sokszínűség, fenntartható fejlődés); az örökségvédelem történeti modelljei; 
az UNESCO, az Európai Bizottság és Magyarország kultúrával kapcsolatos programjai; a 
kultúra általános működési törvényei; a kultúrpolitika történeti és aktuális kérdései; a kultúra 
megörökítésének, rögzítésének különböző lehetőségei; a dokumentálás, az archiválás, a 
felhasználás különböző technikai szintjei (kiállítás, könyv, film, multimédiás eszközök), 
mindezek törvényi (jogi) és pénzügyi kereteiről, közgazdasági és pénzügyi megszervezése; a 
kulturális örökség föltérképezéséből, megszerkesztéséből, leírásából, védelméből adódó 
feladatok az örökségvédelem különféle (helyi, regionális, nemzeti, nemzetközi) szintjein; az 
épített-, a természeti- és dokumentum-örökség, illetve a szellemi kulturális örökség és a 
belföldi és nemzetközi turizmus kapcsolata; a kultúramentés hatása a lokális társadalmak 
életére; a kulturális ipar, a kulturális piac, a kulturális kereslet-kínálat és minőségbiztosítás 
kérdései és ezek alkalmazhatósági területei; 

vallási néprajz/vallásantropológia szakirány: a vallási néprajz; a vallásantropológia; az 
európai társadalmak, az Európán kívüli társadalmak és a modern/posztmodern globális 
társadalom vallásiként értelmezhető jelenségei; a vallási kultúra; vallási néprajz, 
vallásantropológia, vallásszociológia: a tér, az idő és a társadalom szakralizációja; a vallásos 
mentalitás; a vallási interferencia; vallási szinkretizmus; doktrínák: hiedelemrendszerek, 
mitológiák; a vallások gyakorlata: kultuszok, rítusok, rituális folyamatok; világvallások; 
szekularizáció, szekták, kultuszok, vallási és pszeudo-vallási mozgalmak, neo-pogányság, 
New Age; 

táncfolklorisztika/táncantropológia szakirány: a hagyományos és jelenkori tánckultúrák; a 
magyar és az európai táncfolklorisztika; a tánc, mint kulturális jelenség; a Kárpát-medence 
hagyományos paraszti tánckultúrái, az ezekkel szoros kapcsolatban álló revival mozgalmak; 
ifjúsági szubkultúrákkal kapcsolatban felbukkanó zenei és táncdivatok; magyar és 
nemzetiségi táncok, valamint más európai és Európán kívüli népek táncai; a tánctörténeti 
források és a recens folklór együttes vizsgálata; táncos mozgás és más emberi 
mozgásrendszerek fiziológiai, kognitív-pszichológiai, neurobiológiai alapjai; mozdulatjelíró 
rendszerek; a Laban-táncjelírás; 

kulturális örökség szakirány: meghatározó klasszikus antropológiai iskolák (az 
evolucionizmustól a funkcionalizmuson és a kultúra és személyiség iskolán át a 
strukturalizmusig); a kritikai elméletek az etnometodológiától a posztmodern antropológián 
keresztül az orientalizmusig és a posztkolonializmusig; a gazdaság (termelés, technológia, 
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tulajdon, munkamegosztás, elosztási rendszerek, fogyasztás), a társadalom (rokonság, 
genealógiai és lokális szerveződések, szövetségek és hálózatok, nemi és korosztályi 
viszonyok és világok, a átmenet rítusai), a  politika (egyén és társadalom, társadalmi 
hierarchiák, hatalmi viszonyok, lokális szerveződések, konfliktusok, erőszak), a vallás (vallás 
– népi vallás – lokális vallás, hiedelemrendszerek, hiedelemszövegek, rituális gyakorlatok) az 
etnicitás, az identitás és a globalizáció ismeretei; 

néprajzi muzeológia szakirány: néprajzi muzeológia: történeti, irodalomtörténeti, 
színháztörténeti, természettudományi kérdések; a muzeológia története, néprajz és 
muzeológia, a világ múzeumai – a múzeumok világa, modern muzeológia Európában (és 
Magyarországon), néprajzi tárgyismeret, az empirikus társadalomvizsgálat és a muzeológia 
kapcsolata, jelenkori tárgydokumentáció (SamDok és MaDok programok), múzeumi 
reprezentáció elméleti és gyakorlati kérdései (kiállítások rendezése stb.), műtárgyvédelem, 
múzeumi gyűjtemények, múzeumok törvényi szabályozása; 

 diplomamunka: 20 kredit. 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A szakmai gyakorlat múzeumi gyakorlatból és terepmunkából áll, amelynek kreditértéke 
20 kredit. 

10. Idegennyelv-ismeretkövetelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal 

egyenértékű nyelvvizsga, vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő 
további nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a 
korábbi tanulmányai szerint a folklorisztika, anyagi kultúra, társadalomnéprajz, kulturális 
antropológia, vallástudomány, művelődéstörténet ismeretköreiből. 

 

 

31. LEVÉLTÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: levéltár 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

- szakképzettség: okleveles levéltáros 

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Archivist 

- választható szakirányok: közép és kora-újkor; új- és jelenkor (the Middle Ages and 
Early Modern History, the Modern and Contemporary History) 

3. Képzési terület: bölcsészettudományi 
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4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: történelem alapképzési szak 
levéltár szakiránya. 

4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: a 
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű 
történelem alapképzési szakok, továbbá jogi, szociológiai, közgazdasági szakterületen 
szerzett egyetemi szintű végzettséget adó szakok, amelyeket a kredit megállapításának 
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli 
bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit  

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 4-10  kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 50- 60  kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-40 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6  kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett levéltári, történelmi és 
informatikai ismereteik birtokában képesek minden levéltártípusban önálló levéltárosi 
feladatokat ellátni, és a szolgáltató levéltár funkcióinak, a társadalomnak a levéltárossal 
szemben támasztott új igényeinek megfelelni. Képesek biztosítani a hagyományos papír alapú 
és az új típusú E-iratokban felhalmozott ismeretanyag használatát, tértől és időtől függetlenül. 
Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő 
folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a levéltári és történeti kutatásokhoz vagy tudományos munkák megírásához szükséges 
problémamegoldó technikákat,  

– a magyar kormányzat és igazgatás fejlődésének korszakait és az ott keletkezett 
irategyütteseket, 

– levéltári rendezés szintjeit, szabályait, 

– a selejtezés és segédletkészítés szabályait, és alkalmazni tudják a történeti 
segédtudományok eredményeit, 

– a levéltári adatbázis építés technikáit és szabályait, 

– ismerik a levéltári adatvédelem szabályait, 

– a szolgáltató levéltár kritériumait és feladatait. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  

– a maradandó értékű iratanyag gyűjtésével, megőrzésével, feldolgozásával, hozzáférhetővé 
tételével, publikálásával kapcsolatos feladatok ellátására, 
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– a levéltárakban jelentkező aktuális feladatok (iratértékelés, rendezés, segédletkészítés, 
állományvédelem, iratkiadás, kiadványkészítés, közönségszolgálat, levéltárpedagógia stb.) 
ellátására, 

– a rájuk bízott irategyüttes tudományos igényű önálló feldolgozására,  

– az ún. E-iratok kezelésére és hasznosítására, 

– tudományos kutatásra, publikációra, érett ismeretterjesztő és tudományos írásművek 
létrehozására,  

– a történelem, a történelem segédtudományai és a levéltártudomány eredményeinek 
megismertetésére a szélesebb közönség számára, 

– szakmai önképzésre legalább egy élő idegen nyelven,  

– az irattári forrásanyag értékelésére és a társadalom számára maradandó értékkel bíró 
megőrzendő iratanyag felismerésére. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– tájékozódó képesség a levéltári szakterület minden részletében, 

– korrekt, szakszerű és érthető önkifejezés szóban és írásban, 

– jó problémamegfogalmazó és problémamegoldó képesség, 

– önálló ítéletalkotás, 

– jó kommunikációs készség. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 
8.1.  Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 4-10 kredit; 

levéltári informatika, levéltári rendszer és szervezet, jogi ismeretek 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 50-60 kredit 

– szakmai ismeretek 40-50 kredit 

történeti segédtudományi ismeretek; levéltártani ismeretek; irattári, selejtezési, gyűjtőterületi, 
iratértékelési, segédletkészítési ismeretek; adatvédelem, adatkezelés; E-iratok, E-irattár,  
E-levéltár; levéltári és irattári állományvédelmi ismeretek; 

– levéltári szakmai gyakorlat: legalább 10 kredit. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50-60 kredit 

differenciált szakmai ismeretek: 30-40 kredit 

–  közép és kora-újkori szakirány: szaknyelvi ismeretek (latin, német), közép- és koraújkori 
igazgatástörténet, közép- és koraújkori latin paleográfia, közép- és koraújkori német 
paleográfia, közép- és koraújkori magyar paleográfia, közép- és koraújkori irattan, közép- és 
korújkori forráskezelés, forráskiadás; 

– új- és jelenkori szakirány: közgazdasági ismeretek, új- és jelenkori igazgatástörténet, új- és 
jelenkori irattan, iratismeret, új- és jelenkori iratfeldolgozás, új- és jelenkori iratértékelés, új- 
és jelenkori gazdaságtörténet, gazdaságigazgatás, új- és jelenkori magánigazgatás, 
magániratok archiválása, E–iratkezelés; 

diplomamunka: 20 kredit. 
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9. Szakmai gyakorlat: 

A szakmai gyakorlat a Magyar Országos Levéltárban, önkormányzati levéltárban, nyilvános 
magánlevéltárban, szaklevéltárban végzett gyakorlat, amelynek kreditértéke legalább 
10 kredit. 

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:  
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal 

egyenértékű nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő 
további nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A hallgatónak elismerhető legyen a levéltári törvényben felsorolt bármely típusú levéltárban 

szerzett minimum két éves levéltárosi gyakorlat. A közép-és koraújkori szakirányon továbbá 
német és latin nyelvből tett középszintű érettségi vizsga vagy államilag elismert alapfokú B 
típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges. 

 

 

32. FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: filmtudomány 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles filmtudomány szakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Film Studies 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szabad bölcsészet alapképzési szak. 

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- és mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai, egyetemi szintű 
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2-20 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-35 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50-60 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 30%. 
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7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik speciális filmtörténeti, filmelméleti és 

mozgóképalkotási ismereteik birtokában képesek a filmet kulturális és társadalmi 
összefüggésében elemezni és értelmezni. Otthonosan mozognak a filmtörténet és a filmes 
műfajok közegében. Kritikai készségük alkotó módon nyilvánul meg a különböző írásos 
műfajokban, mind az elméleti megközelítésekben, mind a filmes irányzatok, korszakok, 
műfajok elemzésében. Ismerik a filmgyártás és -forgalmazás speciális problémáit és a 
filmkészítés művészi kihívásait nemzetközi és hazai szinten egyaránt. Megfelelő ismeretekkel 
rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a filmtörténet nagy korszakait, 

– az egyes filmtörténeti korszakok részletes ismeretanyagát, 

– a filmelmélet átfogó történetét, 

– a filmelmélet történetének egyes korszakait, 

– a filmelmélet és filmtörténet klasszikus és kortárs irodalmát, 

– a filmkészítés technikai és intézményi feltételeit, 

– a kulturális élet és a film kapcsolatának történeti viszonyát, 

– a mozgókép történetének és elméletének azon területeit, melyek a mozgóképet a 
képzőművészet és a média irányába tágítják ki, 

– a médiatörténet és a média elemzésének tárgykörét. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– a kulturális élet számos területén és a filmszakmában filmes ismereteket igénylő 
feladatok elvégzésére, 

– kritikák megírására, 

– kulturális kontextusok értelmezésére,  

– a filmi megközelítések irodalomelméleti, művészettörténeti, esztétikai kontextusának 
bemutatására, 

– a különböző kulturális produktumok összehasonlítására és elemzésére,  

– a filmek és más mozgóképi alkotások történeti kontextusba helyezésére. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– íráskészség, 

– analitikus gondolkodás, 

– kritikai attitűd, 

– döntéskészség, 

– jó kommunikációs készség, 

– jó szervezőkészség. 
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretek: 2-20 kredit 

a filmtörténet és filmelmélet fő irányai és korszakai: bevezetés a filmtörténetbe, 
bevezetés a filmelméletbe. 

8.2.  A szakmai törzsanyag ismeretkörei: 25-35 kredit  

egyetemes filmtörténet, magyar filmtörténet, filmelmélet, filmelemzés, filmkészítési 
gyakorlat, írásgyakorlat, filmszakmai ismeretek, 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 70-80 kredit 

Differenciált szakmai ismeretek: 50-60 kredit 

–  filmkészítéssel vagy filmforgalmazással (szinkron, operatőri munka, forgalmazással 
kapcsolatos jogi ismeretek stb.) kapcsolatos gyakorlati ismeretek, írásgyakorlat 
(tanulmány, recenzió, kritika, szakfordítás), szövegelemzés, diplomamunka-előkészítő 
szeminárium; 

–  filmtörténeti kutatószemináriumok: jelentős rendezők életművét feldolgozó 
szemináriumok, műfajtörténeti szemináriumok, nemzeti filmtörténetet feldolgozó 
szemináriumok, gyártástörténet, filmes társadalomtörténet, politikatörténet 
szemináriumok, filmtörténeti korszakokat feldolgozó szemináriumok; filmelméleti 
kutatószemináriumok: filmelméleti korszakokat áttekintő szemináriumok, műfajok 
elméleti megközelítéseivel foglalkozó szemináriumok, elméleti irányzatokkal 
foglalkozó szemináriumok, médiaelmélettel vagy történettel foglalkozó 
szemináriumok, jelentős elméletalkotók életművét feldolgozó szemináriumok, 
filmelemző szemináriumok; 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább felsőfokú C típusú, illetve 

azzal egyenértékű nyelvvizsga letétele, vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges 
nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga 
megszerzése szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit értékű ismeret a 
következő tárgykörökből: a mozgóképpel kapcsolatos gyakorlati ismeretek, filmtörténeti, 
filmelméleti ismeretek, a médiára vonatkozó elméleti ismeretek, filozófiai, irodalomelméleti, 
kultúrtörténeti ismeretek. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökből legalább 30 kredittel 
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló 
képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény 
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
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33. ETIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: etika  

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése:  

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles etika szakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Ethics  

– választható szakirányok: etikatörténet, filozófiai etika, alkalmazott etika, ember- és 
társadalomismeret. 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a szabad bölcsészet alapképzési 
szak etika és filozófia szakirányai. 

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető 
alapképzési szakok: a bölcsészettudományi képzési terület alapképzési szakjai. 

4.3. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők 
figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, 
osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit 
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási 
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit  

6.1. Az elméleti alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2-16 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 10-24 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 60-90 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati foglalkozások aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában 

képesek az analitikus gondolkodásra, az etikailag releváns társadalmi és tudományos 
összefüggések vizsgálatára, a szövegek elemzésére, a szövegeknek az etikai gondolkodás 
tradíciójának egészén belüli elhelyezésére és értékelő elemzésére, valamint az etikai 
gondolkodásmód különböző intézményi, társadalmi vagy diszciplináris összefüggésekben 
történő megjelenítésére, képviseletére és érvényesítésére. A végzettek alkalmasak az etika 
és a kultúra, illetve az etika és a tudományok közötti kölcsönhatás elemzésére és e területek 
közötti párbeszéd folytatására. Ismerik a klasszikus és jelenkori kultúra alapjait. Megfelelő 
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. 
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a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– az etikatörténet és a filozófiai etika fő területeit, 

– a filozófia és az etika belső összefüggéseinek, a filozófia rokontudományainak, 
kapcsolatrendszerének rendszerezett és részletes ismeretanyagát, 

– a filozófia, az etika és a kultúra, illetve az etika és a tudományok közötti kölcsönhatás 
elemzésének alapvető szempontjait és eszközrendszerét, 

– a klasszikus és jelenkori kultúra alapjait, 

– az összetett tudományos problémákkal foglalkozó dolgozatok elkészítéséhez szükséges 
módszertani ismereteket, 

– a fogalmi gondolkodás és az absztrakció eljárásait. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

–  ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, 
valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és 
végrehajtására, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei 
megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új 
képességek kialakítására, 

– interdiszciplináris területeken is az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus 
értékelésére, a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek 
elemzésére, 

– az aktuális etikai kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző 
korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, 

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint komoly elemző 
készséget, figyelmet, átfogó és elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására, 

– megszerzett tudásuk alkalmazására, továbbá mélyebb összefüggések megértéséhez és 
magyarázatához szükséges megfelelő információk beszerzésére és a kutatási 
módszerek alkalmazására, 

– a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni, továbbá az információkat, 
érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző 
nézőpontok szerint írásban és szóban is képesek magas szinten bemutatni. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

–  analitikus gondolkodás, a szövegek elemzésének, a szövegeknek az etikai tradíció 
egészén belüli elhelyezésének és értékelő elemzésének képessége,  

– az etika és a filozófia egészével, illetve annak egy-egy részdiszciplínájával, továbbá 
ezek alkalmazásával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési képessége, 

– kritikai érzékenység, 

– az önálló gondolkodás és problémamegoldás képessége, 

– megfelelő szintű nyelvtudás a nemzetközi szakirodalom feldolgozásához, 

– olyan munkakörökhöz szükséges tulajdonságok és más területekre is átvihető 
ismeretek, valamint együttműködési készség, melyek megkövetelik a kezdeményezés 
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és személyes felelősség gyakorlását, a döntéshozatalt összetett és előre 
kiszámíthatatlan helyzetekben, valamint a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló 
tanulási képességeket, 

– saját tevékenységük kritikus értékelésének képessége, valamint értékek kialakítására 
és megtartására törekvő céltudatos magatartás. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök 2-16 kredit: 

filozófiatörténet és etikatörténet, logika és nyelvfilozófia, művelődés- és 
gondolkodástörténet. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10-24 kredit 

kortárs etikák, politika- és jogfilozófia, huszadik századi analitikus filozófiai 
cselekvéselméletek, filozófiai antropológia és filozófiai pszichológia. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 80-110 kredit 

differenciált szakmai ismeretek: 60-90 kredit 

a) választható szakirányok ismeretei: 30-50 kredit 

– etikatörténet: antik és hellenisztikus etika, középkori etika, korai újkori etika, kanti 
etika, utilitarizmus, 19-20. századi etikai irányzatok, kortárs etikai irányzatok; 

– filozófiai etika: etikatörténet, normatív etika, metaetika; 

– alkalmazott etika: orvosi etika, üzleti etika, szociáletika, gazdaságetika környezet- és 
bioetika, kommunikációetika, tudomány- és technikaetika, feminista etika; 

– ember- és társadalomismeret: kulturális antropológia, szociológia, pszichológia, 
művelődéstörténet, élettudományok és ökológia; 

 b) a szakhoz kötődő további választható ismeretek: 30-40 kredit 

– az alkalmazott etika, illetve az ember és társadalomismeret szakirány hallgatóinak: 
az etikatörténet vagy a filozófiai etika szakirány ismeretei (legalább 10 kredit); 

– az elméleti alapozás és a törzsanyag témakörei, és ezeken túl pl. orvosi etika, 
bioetika, üzleti etika, környezet-etika; az etika szoros értelemben vett területén kívül 
eső tárgykörök az etikai diszkusszió szempontjaiból releváns ismeretei; 

diplomamunka 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal 

egyenértékű nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől 
eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése 
szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen összesen legalább 50 kredit értékű 
etikai ismeret a következő tárgykörökből: etikai, filozófiai, illetve etikatörténeti, 
filozófiatörténeti alapozó, propedeutika, szakszövegolvasás, módszertani alapozó, 
filozófiatörténet és etikatörténet, logika és nyelvfilozófia, művelődés- és gondolkodástörténet, 
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kortárs etikák, kortárs filozófia, politika- és jogfilozófia, huszadik századi analitikus filozófiai 
cselekvéselméletek, filozófiai antropológia és filozófiai pszichológia, kulturális antropológia 
és kultúraszociológia, művelődés- és gondolkodástörténet, a pszichológia kortárs kérdései, a 
szociológia kortárs kérdései. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökből legalább 30 kredittel 
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló 
képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény 
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

 

 

34. FINNUGRISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: finnugrisztika 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles finnugrisztika szakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Finno-Ugric Studies 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a magyar alapképzési szak 
finnugor, finn vagy észt szakiránya. 

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 
vehető alapképzési szakok: bölcsészettudományi alapképzési szakok. 

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe, továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév. 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit. 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 4-8 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 60-70 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 20%. 
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7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett finnugrisztikai ismereteik 
birtokában alkalmasak szakterületükön tudományos munka végzésére. Ismerik az 
uráli/finnugor nyelvek kialakulásának folyamatait, történetileg és társadalmilag változó 
formáit, valamint a finnugor népek politikai, szociológiai, kulturális, gazdasági és nyelvi 
helyzetét. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében 
történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– az egyetemes nyelvtudomány és az uralisztika/finnugrisztika elméleti és történeti 
részterületeinek alapjait, 

– a modern globalizációs kor időszerű nyelvhasználati problémáit (kisebbségi nyelvhasználat, 
 terminológiafejlesztés, fordítás-tolmácsolás, korszerű nyelvi mentalitás kialakítása), 

– a gyakorlati felhasználhatóság szintjén a finn, az észt, a lett vagy más balti nyelvet, 

– a képzésben művelt tudományszakok kapcsolódásait, rendszerét, kitekintéssel a 
társtudományokra. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– általános humán tájékozottságot igénylő munkakörök betöltésére,  

– megszerzett ismereteik birtokában a finnugor nyelvekkel, valamint egy-egy szakiránnyal 
összefüggő ismereteket igénylő munkakör betöltésére (kutatóintézeti munka, kulturális 
tevékenységhez kapcsolódó feladatkörök ellátása művelődési intézményekben, az 
államigazgatás és az önkormányzati igazgatás területén, továbbá anyanyelvileg jól felkészült 
szakembereket igénylő társadalmi szervezetekben),  

– kisebbségi kérdésekben tanácsadóként tevékenykedni hazai és nemzetközi szervezetekben, 
intézményekben; politikai, kulturális, gazdasági szakértőként dolgozni hazai és nemzetközi 
szervezetekben, 

– finn, az észt, a lett vagy más balti nyelvek magas szintű ismeretét előfeltételező feladatok 
ellátására, 

– megalapozottan értékelni a szakterületükön folyó tudományos munkát, és bekapcsolódni 
szűkebb szakterületük tudományos életébe (tudományszervezés, pályázati tevékenység, 
csatlakozás folyamatban levő projektekhez; konferenciákon való részvétel, publikációs 
tevékenység szakfolyóiratokban) 

– hatékonyan kommunikálni a finnugor nyelvek és kultúrák, illetve a választott szakirány 
kérdéseiről: különböző szempontok szerint bemutatni információkat, érveket és elemzéseket, 
önállóan véleményt alkotni idegen nyelven is, 

– szakmai konzultáció mellett egy részterületen önálló kutatásra, 

– publikációra és érett ismeretterjesztő és tudományos írásművek létrehozására, 

– a szaktudomány eredményeinek és problémáinak megismertetésére a szélesebb közönség 
számára, 

– szakmai önképzésre legalább egy élő idegen nyelven is. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek 

– egy vagy több uráli/finnugor, illetve balti nyelv és kultúra elsajátítása, tanulmányozása és 
művelése iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség,  
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– a tanulmányozott nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív 
kezelési képessége, 

– szóbeli és írásbeli kommunikációs készség idegen nyelven, 

– jártasság a modern elektronikus adatkezelés és kommunikáció eszközeinek használatában, 

– önálló tanulási képességek, 

– kritikai attitűd, értékközpontúság, minőségérzék, 

– együttműködési készség, 

– igényes anyaggyűjtés és feldolgozás készsége, 

– problémamegoldó gondolkodás, 

– kreativitás, 

– gyakorlottság az ismeretek tudományos fórumokon való megjelenítésében. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 4-8 kredit 

gazdasági és kulturális menedzsment; az informatika legújabb eredményei a 
nyelvtudományban. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-30 kredit 

leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, 
komparativisztika, uráli nyelvek, nyelvtipológia, szakszövegolvasás. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 80-90 kredit. 

Differenciált szakmai ismeretek: 60−70 kredit 

a) választható speciális programok ismeretei: 50-60 kredit: 

– uralisztika (Uralistics): uráli hangtan, alaktan, mondattan, szemantika és lexikológia; 
két kisebb uráli nyelv, a finn vagy az észt nyelv haladó kurzusa; az uráli népek 
népköltészete, szépirodalma, tárgyi néprajza, történelme és mai kultúrája, 

– finnugor nyelvészet (Finno-Ugric Linguistics): kutatásmódszertan, az uráli nyelvek 
rendszertörténete; nem uráli nyelvek; szociolingvisztika, történeti névtan, 
nyelvtipológia, nyelvi kontaktusok, geolingvisztika, 

– uráli népek kultúrája (Culture of Uralic Peoples): kutatásmódszertan, történelem és 
művelődéstörténet, néprajz, népzene és néptánc, irodalom, őstörténet és régészet, 

– fennisztika (Finnish Philology): történelem és művelődéstörténet; finn leíró nyelvtan, 
a finn nyelv fejlődése, balti finn nyelvészet, finn nyelvváltozatok; finn irodalom, 
néprajz, fordítási és stílusgyakorlatok; észt nyelv, 

– esztológia (Estonian Philology): történelem és művelődéstörténet; észt leíró nyelvtan, 
az észt nyelv fejlődése, balti finn nyelvészet, észt nyelvváltozatok; észt irodalom, 
néprajz, fordítási és stílusgyakorlatok; finn nyelv, 

– nyelvtörténet és dialaktológia (Samoyedic Peoples and Languages Studies): szamojéd 
fonológia, morfológia és szintaxis, szamojéd nyelvtörténet és dialektológia, nyelvi 
kontaktusok; nyenyec nyelv, nganaszan nyelv; egy szamojéd nyelv 
szociolingvisztikája; a szamojéd népek története és művelődése, 
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– kisebbségtudomány (Minority Studies): kisebbségi szociológia; Oroszország 
nemzetiségi összetétele; a finnugor államok nemzetiségi politikája; az oroszországi 
finnugor népek nyelvi, politikai helyzete, anyagi és szellemi kultúrája, nemzetközi 
együttműködési lehetőségek; nyelvek, 

– Közép-Európa tanulmányok (Baltikum) (Middle-European Studies [Balticum]): Közép-
Európa általános és kulturális jelenségként vett értelmezése, Közép-Európa és az 
Európai Unió; a balti országok történelme, politikai berendezkedése, 
intézményrendszere; a balti államok gazdasági helyzete, kulturális élete, diplomáciája; 
nyelvek; 

b) a szakhoz kötődő további ismeretek: legalább 10 kredit; 

további nyelvészeti, irodalomtudományi, folklorisztikai ismeretek; uráli, illetve baltikumi 
nyelvek, speciális képzőművészet-, zene-, tánc-, egyéb előadóművészet- és sporttörténeti 
ismeretek, további régészeti, történelmi, politikai, szociológiai és egyéb, a történelmi és a mai 
kultúrára vonatkozó tanulmányok az érintett népek vonatkozásában; 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal 

egyenértékű nyelvvizsga, vagy egy további, az alapképzés nyelvétől eltérő nyelvből államilag 
elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit 
értékű általános, idegen vagy magyar leíró és történeti nyelvészeti, finnugrisztikai, 
fennisztikai, esztológiai, baltisztikai ismeret, továbbá legalább középfokú C típusú 
nyelvvizsga, illetve annak megfelelő nyelvtudás finn, észt vagy más balti nyelvből. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökből legalább 30 kredittel 
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a 
felvételtől számított két féléven belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 
meghatározott módon kell teljesíteni. 

 

 

35. SZLAVISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: szlavisztika 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles szlavisztika szakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Slavic Studies 

– választható szakirányok: bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, 
ukrán (Bulgarian, Czech, Croatian, Polish, Russian, Serbian, Slovakian, Slovenian, 
Ukrainian) 
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3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mesterképzési szak szakirányának 
megfelelő szlavisztika alapképzési szak szakiránya. 

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 
vehető alapképzési szakok: a bölcsészettudományi képzési területhez tartozó alapképzési 
szakok. 

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2-10 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-50 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-50 kredit; 

6.4 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szaktudományos és alkalmazói 
tudással rendelkeznek a szlavisztika művelése és alkalmazása területén. Képesek az 
oktatásban és a kutatásban önálló kutatói és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni 
a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, 
továbbá hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a szlavisztika hazai eredményeit 
kommunikálni. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében 
történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a szláv nyelv- és irodalomtudomány eredményeit, továbbá a választott 
szakiránynak megfelelően a nyelvhez kötődő ország kultúráját és irodalmát, 

– az adott nyelv és kultúra elméletileg megalapozott, sokrétű ismeretrendszerét, 
– a korszerű alaptudományi tájékozódásra épülve különböző szakterületek 

elsősorban a nyelv- és az irodalomtudomány területén) speciális ismeretanyagát, 
– a tudományos kutatás területeit és módszereit, 
– a választott szakirány nyelvét a Közös Európai Referenciakeret C1-es szintjén a 

fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát. 
 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, 
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valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére 
és végrehajtására, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső 
törvényszerűségei megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel 
folyamatosan új képességek kialakítására, 

– eredeti látás- és gondolkodásmód birtokában a nyelvi, irodalmi és kulturális 
jelenségekről szerzett tudás gyakorlati alkalmazására, 

– az adott nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és 
magyarázatához szükséges megfelelő információk beszerzésére és a kutatási 
módszerek alkalmazására, 

– a nyelvtudományban és az irodalomtudományban, illetve interdiszciplináris 
területeken az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a 
különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló 
kritika kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére, 

– a szlavisztikával és a szakiránynak megfelelő nyelvvel és kultúrával összefüggő, 
elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására, 

– a megszerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztésére, 

– az adott nyelven a kor igényeinek megfelelő hatékony kommunikálásra, továbbá az 
információk, érvek és elemzések – szakmai és nem szakmabeli közönségnek 
történő – különböző nézőpontok szerinti magas szintű bemutatására. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– a szakiránynak megfelelő nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és 
elkötelezettség, 

– a nyelv és kultúra használatának és átadásának fontosságát illető minőségtudat és 
sikerorientáltság, 

– az adott nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív 
kezelési képessége, 

– olyan tulajdonságokkal és más területekre is átvihető ismeretek, valamint 
együttműködési készség, melyek megkövetelik a kezdeményezés és személyes 
felelősség gyakorlását, a döntéshozatalt összetett és előre kiszámíthatatlan 
helyzetekben, valamint a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási 
képességet, 

– kritikai attitűd, 

– értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök 2-10 kredit: 

a szakmai törzsanyag  ismeretköreit (pl. ősszláv nyelv, ószláv nyelv, összehasonlító szláv 
nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet stb.) alapozó ismeretek. 

8.2 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 40-50 kredit:  

a) szlavisztikai ismeretek: leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és 
nyelvfejlesztési ismeretek, az ősszláv nyelv, ószláv nyelv, összehasonlító szláv 
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nyelvészet; összehasonlító szláv irodalomtörténet; az ősszláv nyelvhez köthető, a külső 
nyelvtörténet kapcsolódó segédtudományai által átfogott területek (pl. régészet, 
nyelvföldrajzi alapismeretek stb.), valamint az adott szakirányok alapozó ismeretei; 

b) nyelvi képzés. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 60-70 kredit: 

differenciált szakmai ismeretek: 40-50 kredit 

a) a szakirány nyelvének megfelelő történeti és leíró nyelvészeti; irodalom- és 
kultúratörténeti ismeretek; 

b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvészeti, irodalomtudományi vagy 
kulturológiai ismeretek; 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges 

nyelvvizsga nyelvétől eltérő, államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése 
szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit 
értékű, a szlavisztika alapképzési szak bármely szakirányán szerzett ismeret. A szlavisztika 
alapképzési szaknak a mesterszakétól eltérő szakirányán vagy egyéb alapképzési szakon 
szerzett oklevéllel rendelkezők esetében a mesterszak szakirányának megfelelő középfokú 
C típusú nyelvvizsga is szükséges. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökből legalább 30 kredittel 
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a 
felvételtől számított két féléven belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 
meghatározott módon kell teljesíteni. 

 

 

36. BOLGÁR NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: bolgár nyelv és irodalom 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles bolgár nyelv és irodalom szakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Bulgarian Language and Literature 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szlavisztika alapképzési szak 
bolgár szakiránnyal. 
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4.2 A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 
vehető alapképzési szakok: modern filológiai alapképzési szakok. 

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2-10 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 60-80 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit; 

6.4 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szaktudományos és alkalmazói 

tudással rendelkeznek a szlavisztika, különösen a bolgár nyelv és irodalom művelése és 
alkalmazása területén. Képesek a bulgarisztikai oktatásban és a kutatásban önálló kutatói 
és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, 
a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a 
bulgarisztika, tágabb értelemben a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő 
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a bolgár nyelv grammatikai rendszerét, 

– Bulgária kultúráját és irodalmát, 

– a bolgár nyelv és kultúra elméletileg megalapozott, sokrétű ismeretrendszerét, 

– a korszerű alaptudományi tájékozódásra épülve elsősorban a nyelv- és az 
irodalomtudomány területén a megfelelő speciális ismeretanyagot, 

– a bolgár nyelvet a Közös Európai Referenciakeret szerinti C1-es szinten, 

– a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint a 
feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei 
megértésének elmélyítésére, 

– önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására, 
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– megszerzett ismeretek továbbfejlesztésére, 

– az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző korok és 
kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és 
szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,  

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a szlavisztikával és a 
bolgár nyelvvel és kultúrával összefüggő, elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására, 

– bolgár nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékony kommunikációra, továbbá az 
információk, érvek és elemzések – szakmai és nem szakmabeli közönségnek történő – 
különböző nézőpontok szerinti magas szintű bemutatására. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– a bolgár nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség, a nyelv és kultúra 
használatának és átadásának fontosságát illető minőségtudat és sikerorientáltság, 

– a bolgár nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési 
képessége, 

– együttműködési készség, 

– kezdeményezőkészség, 

– személyes felelősség gyakorlása, 

– döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben, 

– a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képesség, 

– kritikai attitűd,  

– értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök 2-10 kredit: 

A szakmai törzsanyag  ismeretköreit (pl. ősszláv nyelv, ószláv nyelv, összehasonlító szláv 
nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet stb.) alapozó ismeretek. 

8.2 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 60-80 kredit: 

a) szlavisztikai nyelvészeti és irodalomtudományi ismeretek: leíró nyelvtani (fonológia, 
morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, ősszláv nyelv, ószláv nyelv, 
összehasonlító szláv nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet; a külső nyelvtörténet 
kapcsolódó segédtudományai által átfogott területek ismeretkörei (pl. régészeti, nyelvföldrajzi 
alapismeretek) (20-30 kredit), 

b) bolgár ismeretek: bolgár nyelvi képzés; bolgár történeti és leíró nyelvészet; bolgár 
irodalom- és kultúratörténet (40-50 kredit). 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható  ismeretkörei 35-45 kredit: 

Differenciált szakmai ismeretek: 15-25 kredit 

A szakhoz kötődő nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai specializációk 
ismeretei. 

Diplomamunka: 20 kredit 
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9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges 

nyelvvizsga nyelvétől eltérő, államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése 
szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit 
értékű bolgár nyelvi, valamint nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai ismeret. A 
szlavisztika alapképzési szak nem bolgár szakirányán vagy egyéb alapképzési szakon szerzett 
oklevéllel rendelkezők esetében  továbbá középfokú C típusú nyelvvizsga is szükséges. A 
hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a felvételtől számított két féléven 
belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott módon kell 
teljesíteni. 

 

 

37. CSEH NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: cseh nyelv és irodalom 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles cseh nyelv és irodalom szakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Czech Language and Literature 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szlavisztika alapképzési szak cseh 
szakiránnyal. 

4.2 A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 
vehető alapképzési szakok: modern filológiai alapképzési szakok. 

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2-10 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 60-80 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit; 

6.4 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit; 
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6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szaktudományos és alkalmazói 

tudással rendelkeznek a szlavisztika, különösen a cseh nyelv és irodalom művelése és 
alkalmazása területén. Képesek a bohemisztikai oktatásban és a kutatásban önálló kutatói 
és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, 
a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a 
bohemisztika, tágabb értelemben a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő 
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a cseh nyelv grammatikai rendszerét, 

– Csehország kultúráját és irodalmát, 

– a cseh nyelv és kultúra elméletileg megalapozott, sokrétű ismeretrendszerét, 

– a korszerű alaptudományi tájékozódásra épülve elsősorban a nyelv- és az 
irodalomtudomány területén a megfelelő speciális ismeretanyagot, 

– a cseh nyelvet a Közös Európai Referenciakeret szerinti C1-es szinten, 

– a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint a 
feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei 
megértésének elmélyítésére, 

– önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására, 

– megszerzett ismeretek továbbfejlesztésére, 

– az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző korok és 
kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és 
szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,  

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a szlavisztikával és a 
cseh nyelvvel és kultúrával összefüggő, elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására, 

– cseh nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékony kommunikációra, továbbá az 
információk, érvek és elemzések – szakmai és nem szakmabeli közönségnek történő – 
különböző nézőpontok szerinti magas szintű bemutatására. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– a cseh nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség, a nyelv és kultúra 
használatának és átadásának fontosságát illető minőségtudat és sikerorientáltság, 

– a cseh nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési 
képessége, 

– együttműködési készség, 
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– kezdeményezőkészség, 

– személyes felelősség gyakorlása, 

– döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben, 

– a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képesség, 

– kritikai attitűd,  

– értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök 2-10 kredit: 

A szakmai törzsanyag  ismeretköreit (pl. ősszláv nyelv, ószláv nyelv, összehasonlító szláv 
nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet stb.) alapozó ismeretek. 

8.2 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 60-80 kredit: 

a) szlavisztikai nyelvészeti és irodalomtudományi ismeretek: leíró nyelvtani (fonológia, 
morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, ősszláv nyelv, ószláv nyelv, 
összehasonlító szláv nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet; a külső nyelvtörténet 
kapcsolódó segédtudományai által átfogott területek ismeretkörei (pl. régészeti, nyelvföldrajzi 
alapismeretek) 20-30 kredit; 

b) cseh ismeretek: cseh nyelvi képzés; cseh történeti és leíró nyelvészet; cseh irodalom- és 
kultúratörténet 40-50 kredit. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 35-45 kredit: 

Differenciált szakmai ismeretek: 15-25 kredit 

A szakhoz kötődő nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai specializációk. 

Diplomamunka: 20 kredit 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy, az alapképzési szak nyelvétől eltérő államilag 

elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit 
értékű cseh nyelvi, valamint nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai ismeret. A 
szlavisztika alapképzési szak nem cseh szakirányán vagy egyéb alapképzési szakon szerzett 
oklevéllel rendelkezők esetében  továbbá középfokú C típusú nyelvvizsga is szükséges. A 
hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a felvételtől számított két féléven 
belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott módon kell 
teljesíteni. 
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38. HORVÁT NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK 
 

1. A mesterképzési szak megnevezése: horvát nyelv és irodalom 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles horvát nyelv és irodalom szakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Croatian Language and Literature 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szlavisztika alapképzési szak 
horvát szakiránnyal. 

4.2 A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 
vehető alapképzési szakok: modern filológiai alapképzési szakok. 

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2-10 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 60-80 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit; 

6.4 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szaktudományos és alkalmazói 

tudással rendelkeznek a szlavisztika, különösen a horvát nyelv és irodalom művelése és 
alkalmazása területén. Képesek a kroatisztikai oktatásban és a kutatásban önálló kutatói 
és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, 
a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a 
kroatisztika, tágabb értelemben a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő 
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a horvát nyelv grammatikai rendszerét, 

– Horvátország kultúráját és irodalmát, 

– a horvát nyelv és kultúra elméletileg megalapozott, sokrétű ismeretrendszerét, 
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– a korszerű alaptudományi tájékozódásra épülve elsősorban a nyelv- és az 
irodalomtudomány területén a megfelelő speciális ismeretanyagot, 

– a horvát nyelvet a Közös Európai Referenciakeret szerinti C1-es szinten, 

– a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint a 
feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei 
megértésének elmélyítésére, 

– önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására, 

– megszerzett ismeretek továbbfejlesztésére, 

– az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző korok és 
kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és 
szükség esetén alternatív megoldások felvetésére, 

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a szlavisztikával és a 
horvát nyelvvel és kultúrával összefüggő, elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására, 

– horvát nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékony kommunikációra, továbbá az 
információk, érvek és elemzések – szakmai és nem szakmabeli közönségnek történő – 
különböző nézőpontok szerinti magas szintű bemutatására. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– a horvát nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség, a nyelv és kultúra 
használatának és átadásának fontosságát illető minőségtudat és sikerorientáltság, 

– a horvát nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési 
képessége, 

– együttműködési készség, 

– kezdeményezőkészség, 

– személyes felelősség gyakorlása, 

– döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben, 

– a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képesség, 

– kritikai attitűd,  

– értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök (2-10 kredit): 

A szakmai törzsanyag  ismeretköreit (pl. ősszláv nyelv, ószláv nyelv, összehasonlító szláv 
nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet stb.) alapozó ismeretek. 
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8.2 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (60-80 kredit): 

a) szlavisztikai nyelvészeti és irodalomtudományi ismeretek: leíró nyelvtani (fonológia, 
morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, ősszláv nyelv, ószláv nyelv, 
összehasonlító szláv nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet; a külső nyelvtörténet 
kapcsolódó segédtudományai által átfogott területek ismeretkörei (pl. régészeti, nyelvföldrajzi 
alapismeretek) (20-30 kredit), 

b) horvát ismeretek: horvát nyelvi képzés; horvát történeti és leíró nyelvészet; horvát 
irodalom- és kultúratörténet (40-50 kredit). 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható  ismeretkörei (35-45 kredit): 

Differenciált szakmai ismeretek: 15-25 kredit 

A szakhoz kötődő nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai specializációk. 

Diplomamunka: 20 kredit 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges 

nyelvvizsga nyelvétől eltérő, államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése 
szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit 
értékű horvát nyelvi, valamint nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai ismeret. A 
szlavisztika alapképzési szak nem horvát szakirányán vagy egyéb alapképzési szakon szerzett 
oklevéllel rendelkezők esetében  továbbá középfokú C típusú nyelvvizsga is szükséges. A 
hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a felvételtől számított két féléven 
belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott módon kell 
teljesíteni. 

 

 

39. LENGYEL NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: lengyel nyelv és irodalom 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles lengyel nyelv és irodalom szakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Polish Language and Literature 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szlavisztika alapképzési szak 
lengyel szakiránnyal. 
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4.2 A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 
vehető alapképzési szakok: modern filológiai alapképzési szakok. 

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2-10 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 60-80 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit; 

6.4 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szaktudományos és alkalmazói 

tudással rendelkeznek a szlavisztika, különösen a lengyel nyelv és irodalom művelése és 
alkalmazása területén. Képesek a polonisztikai oktatásban és a kutatásban önálló kutatói 
és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, 
a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a 
polonisztika, tágabb értelemben a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő 
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a lengyel nyelv grammatikai rendszerét, 

– Lengyelország kultúráját és irodalmát, 

– a lengyel nyelv és kultúra elméletileg megalapozott, sokrétű ismeretrendszerét, 

– a korszerű alaptudományi tájékozódásra épülve elsősorban a nyelv- és az 
irodalomtudomány területén a megfelelő speciális ismeretanyagot, 

– a lengyel nyelvet a Közös Európai Referenciakeret szerinti C1-es szinten, 

– a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint a 
feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei 
megértésének elmélyítésére, 

– önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására, 

– megszerzett ismeretek továbbfejlesztésére, 
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– az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző korok és 
kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és 
szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,  

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a szlavisztikával és a 
lengyel nyelvvel és kultúrával összefüggő, elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására, 

– lengyel nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékony kommunikációra, továbbá az 
információk, érvek és elemzések – szakmai és nem szakmabeli közönségnek történő – 
különböző nézőpontok szerinti magas szintű bemutatására. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– a lengyel nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség, a nyelv és kultúra 
használatának és átadásának fontosságát illető minőségtudat és sikerorientáltság, 

– a lengyel nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési 
képessége, 

– együttműködési készség, 

– kezdeményezőkészség, 

– személyes felelősség gyakorlása, 

– döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben, 

– a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képesség, 

– kritikai attitűd, 

– értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök 2-10 kredit: 

A szakmai törzsanyag ismeretköreit (pl. ősszláv nyelv, ószláv nyelv, összehasonlító szláv 
nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet stb.) alapozó ismeretek. 

8.2 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 60-80 kredit: 

a) szlavisztikai nyelvészeti és irodalomtudományi ismeretek: leíró nyelvtani (fonológia, 
morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, ősszláv nyelv, ószláv nyelv, 
összehasonlító szláv nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet; a külső nyelvtörténet 
kapcsolódó segédtudományai által átfogott területek ismeretkörei (pl. régészeti, nyelvföldrajzi 
alapismeretek) (20-30 kredit), 

b) lengyel ismeretek: lengyel nyelvi képzés; lengyel történeti és leíró nyelvészet; lengyel 
irodalom- és kultúratörténet (40-50 kredit). 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 35-45 kredit: 

Differenciált szakmai ismeretek: 15-25 kredit 

A szakhoz kötődő nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai specializációk. 

Diplomamunka: 20 kredit 
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9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges 

nyelvvizsga nyelvétől eltérő, államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése 
szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit 
értékű lengyel nyelvi, valamint nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai ismeret. A 
szlavisztika alapképzési szak nem lengyel szakirányán vagy egyéb alapképzési szakon 
szerzett oklevéllel rendelkezők esetében továbbá középfokú C típusú nyelvvizsga is 
szükséges. A hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a felvételtől 
számított két féléven belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott 
módon kell teljesíteni. 

 

 

40. OROSZ NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: orosz nyelv és irodalom 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Russian Language and Literature 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szlavisztika alapképzési szak 
orosz szakiránnyal. 

4.2 A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 
vehető alapképzési szakok: modern filológiai alapképzési szakok. 

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2-10 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 60-80 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit; 

6.4 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit; 
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6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szaktudományos és alkalmazói 

tudással rendelkeznek a szlavisztika, különösen az orosz nyelv és irodalom művelése és 
alkalmazása területén. Képesek a ruszisztikai oktatásban és a kutatásban önálló kutatói 
és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, 
a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a 
ruszisztika, tágabb értelemben a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő 
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– az orosz nyelv grammatikai rendszerét, 

– Oroszország kultúráját és irodalmát, 

– az orosz nyelv és kultúra elméletileg megalapozott, sokrétű ismeretrendszerét, 

– a korszerű alaptudományi tájékozódásra épülve elsősorban a nyelv- és az 
irodalomtudomány területén a megfelelő speciális ismeretanyagot, 

– az orosz nyelvet a Közös Európai Referenciakeret szerinti C1-es szinten, 

– a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint a 
feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei 
megértésének elmélyítésére, 

– önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására, 

– megszerzett ismeretek továbbfejlesztésére, 

– az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző korok és 
kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és 
szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,  

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a szlavisztikával és az 
orosz nyelvvel és kultúrával összefüggő, elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására, 

– orosz nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékony kommunikációra, továbbá az 
információk, érvek és elemzések – szakmai és nem szakmabeli közönségnek történő – 
különböző nézőpontok szerinti magas szintű bemutatására. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– az orosz nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség, a nyelv és kultúra 
használatának és átadásának fontosságát illető minőségtudat és sikerorientáltság, 

– az orosz nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési 
képessége, 

– együttműködési készség, 
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– kezdeményezőkészség, 

– személyes felelősség gyakorlása, 

– döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben, 

– a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képesség, 

– kritikai attitűd,  

– értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök 2-10 kredit: 

a szakmai törzsanyag  ismeretköreit (pl. ősszláv nyelv, ószláv nyelv, összehasonlító szláv 
nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet stb.) alapozó ismeretek. 

8.2 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 60-80 kredit: 

a) szlavisztikai nyelvészeti és irodalomtudományi ismeretek: leíró nyelvtani (fonológia, 
morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, ősszláv nyelv, ószláv nyelv, 
összehasonlító szláv nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet; a külső nyelvtörténet 
kapcsolódó segédtudományai által átfogott területek ismeretkörei (pl. régészeti, nyelvföldrajzi 
alapismeretek) (20-30 kredit); 

b) orosz ismeretek: orosz nyelvi képzés; orosz történeti és leíró nyelvészet; orosz irodalom- és 
kultúratörténet (40-50 kredit). 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 35-45 kredit: 

differenciált szakmai ismeretek: 15-25 kredit 

a szakhoz kötődő nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai specializációk, 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges 

nyelvvizsga nyelvétől eltérő, államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése 
szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit 
értékű orosz nyelvi, valamint nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai ismeret. A 
szlavisztika alapképzési szak nem orosz szakirányán vagy egyéb alapképzési szakon szerzett 
oklevéllel rendelkezők esetében  továbbá középfokú C típusú nyelvvizsga is szükséges. A 
hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a felvételtől számított két féléven 
belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott módon kell 
teljesíteni. 
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41. SZERB NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: szerb nyelv és irodalom 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles szerb nyelv és irodalom szakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Serbian Language and Literature 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szlavisztika alapképzési szak 
szerb szakiránnyal. 

4.2 A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 
vehető alapképzési szakok: modern filológiai alapképzési szakok. 

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2-10 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 60-80 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit; 

6.4 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szaktudományos és alkalmazói 

tudással rendelkeznek a szlavisztika, különösen a szerb nyelv és irodalom művelése és 
alkalmazása területén. Képesek a szerbisztikai oktatásban és a kutatásban önálló kutatói 
és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, 
a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a 
szerbisztika, tágabb értelemben a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő 
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a szerb nyelv grammatikai rendszerét, 

– Szerbia kultúráját és irodalmát, 

– a szerb nyelv és kultúra elméletileg megalapozott, sokrétű ismeretrendszerét, 
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– a korszerű alaptudományi tájékozódásra épülve elsősorban a nyelv- és az 
irodalomtudomány területén a megfelelő speciális ismeretanyagot, 

– a szerb nyelvet a Közös Európai Referenciakeret szerinti C1-es szinten, 

– a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint a 
feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei 
megértésének elmélyítésére, 

– önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására, 

– megszerzett ismeretek továbbfejlesztésére, 

– az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző korok és 
kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és 
szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,  

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a szlavisztikával és a 
szerb nyelvvel és kultúrával összefüggő, elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására, 

– szerb nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékony kommunikációra, továbbá az 
információk, érvek és elemzések – szakmai és nem szakmabeli közönségnek történő – 
különböző nézőpontok szerinti magas szintű bemutatására. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– a szerb nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség, a nyelv és kultúra 
használatának és átadásának fontosságát illető minőségtudat és sikerorientáltság, 

– a szerb nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési 
képessége, 

– együttműködési készség, 

– kezdeményezőkészség, 

– személyes felelősség gyakorlása, 

– döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben, 

– a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képesség, 

– kritikai attitűd,  

– értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök 2-10 kredit: 

a szakmai törzsanyag  ismeretköreit (pl. ősszláv nyelv, ószláv nyelv, összehasonlító szláv 
nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet stb.) alapozó ismeretek. 
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8.2 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 60-80 kredit: 

a) szlavisztikai nyelvészeti és irodalomtudományi ismeretek: leíró nyelvtani (fonológia, 
morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, ősszláv nyelv, ószláv nyelv, 
összehasonlító szláv nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet; a külső nyelvtörténet 
kapcsolódó segédtudományai által átfogott területek ismeretkörei (pl. régészeti, nyelvföldrajzi 
alapismeretek) (20-30 kredit); 

b) szerb ismeretek: szerb nyelvi képzés; szerb történeti és leíró nyelvészet; szerb irodalom- és 
kultúratörténet (40-50 kredit). 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 35-45 kredit: 

differenciált szakmai ismeretek: 15-25 kredit 

a szakhoz kötődő nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai specializációk, 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges 

nyelvvizsga nyelvétől eltérő, államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése 
szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit 
értékű szerb nyelvi, valamint nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai ismeret. A 
szlavisztika alapképzési szak nem szerb szakirányán vagy egyéb alapképzési szakon szerzett 
oklevéllel rendelkezők esetében továbbá középfokú C típusú nyelvvizsga is szükséges. A 
hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a felvételtől számított két féléven 
belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott módon kell 
teljesíteni. 

 

 

42. SZLOVÁK NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: szlovák nyelv és irodalom 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles szlovák nyelv és irodalom szakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Slovakian Language and Literature 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szlavisztika alapképzési szak 
szlovák szakiránnyal. 
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4.2 A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 
vehető alapképzési szakok: modern filológiai alapképzési szakok. 

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2-10 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 60-80 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit; 

6.4 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szaktudományos és alkalmazói 

tudással rendelkeznek a szlavisztika, különösen a szlovák nyelv és irodalom művelése és 
alkalmazása területén. Képesek a szlovák filológiai oktatásban és a kutatásban önálló kutatói 
és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, 
a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a 
szlovák filológia, tágabb értelemben a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. 
Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a szlovák nyelv grammatikai rendszerét, 

– Szlovákia kultúráját és irodalmát, 

– a szlovák nyelv és kultúra elméletileg megalapozott, sokrétű ismeretrendszerét, 

– a korszerű alaptudományi tájékozódásra épülve elsősorban a nyelv- és az 
irodalomtudomány területén a megfelelő speciális ismeretanyagot, 

– a szlovák nyelvet a Közös Európai Referenciakeret szerinti C1-es szinten, 

– a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint a 
feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei 
megértésének elmélyítésére, 

– önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására, 

– megszerzett ismereteik továbbfejlesztésére, 
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– az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző korok és 
kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és 
szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,  

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a szlavisztikával és a 
szlovák nyelvvel és kultúrával összefüggő, elmélyült ismereteket igénylő munkakör 
ellátására, 

– szlovák nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékony kommunikációra, továbbá az 
információk, érvek és elemzések – szakmai és nem szakmabeli közönségnek történő – 
különböző nézőpontok szerinti magas szintű bemutatására. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– a szlovák nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség, a nyelv és kultúra 
használatának és átadásának fontosságát illető minőségtudat és sikerorientáltság, 

– a szlovák nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési 
képessége, 

– együttműködési készség, 

– kezdeményezőkészség, 

– személyes felelősség gyakorlása, 

– döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben, 

– a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képesség, 

– kritikai attitűd, 

– értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök 2-10 kredit: 

a szakmai törzsanyag  ismeretköreit (pl. ősszláv nyelv, ószláv nyelv, összehasonlító szláv 
nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet stb.) alapozó ismeretek. 

8.2 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 60-80 kredit: 

a) szlavisztikai nyelvészeti és irodalomtudományi ismeretek: leíró nyelvtani (fonológia, 
morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, ősszláv nyelv, ószláv nyelv, 
összehasonlító szláv nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet; a külső nyelvtörténet 
kapcsolódó segédtudományai által átfogott területek ismeretkörei (pl. régészeti, nyelvföldrajzi 
alapismeretek) (20-30 kredit); 

b) szlovák ismeretek: szlovák nyelvi képzés; szlovák történeti és leíró nyelvészet; szlovák 
irodalom- és kultúratörténet (40-50 kredit). 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 35-45 kredit: 

differenciált szakmai ismeretek: 15-25 kredit 

a szakhoz kötődő nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai specializációk, 

diplomamunka: 20 kredit. 
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9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges 

nyelvvizsga nyelvétől eltérő, államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése 
szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit 
értékű szlovák nyelvi, valamint nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai ismeret. A 
szlavisztika alapképzési szak nem szlovák szakirányán vagy egyéb alapképzési szakon 
szerzett oklevéllel rendelkezők esetében továbbá középfokú C típusú nyelvvizsga is 
szükséges. A hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a felvételtől 
számított két féléven belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott 
módon kell teljesíteni. 

 

 

43. SZLOVÉN NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: szlovén nyelv és irodalom 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles szlovén nyelv és irodalom szakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Slovenian Language and Literature 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szlavisztika alapképzési szak 
szlovén szakiránnyal. 

4.2 A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 
vehető alapképzési szakok: modern filológiai alapképzési szakok. 

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2-10 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 60-80 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit; 

6.4 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit; 
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6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szaktudományos és alkalmazói 

tudással rendelkeznek a szlavisztika, különösen a szlovén nyelv és irodalom művelése és 
alkalmazása területén. Képesek a szlovenisztikai oktatásban és a kutatásban önálló kutatói 
és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, 
a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a 
szlovenisztika, tágabb értelemben a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő 
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a szlovén nyelv grammatikai rendszerét, 

– Szlovénia kultúráját és irodalmát, 

– a szlovén nyelv és kultúra elméletileg megalapozott, sokrétű ismeretrendszerét, 

– a korszerű alaptudományi tájékozódásra épülve elsősorban a nyelv- és az 
irodalomtudomány területén a megfelelő speciális ismeretanyagot, 

– a szlovén nyelvet a Közös Európai Referenciakeret szerinti C1-es szinten, 

– a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint a 
feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei 
megértésének elmélyítésére, 

– önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására, 

– megszerzett ismeretek továbbfejlesztésére, 

– az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző korok és 
kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és 
szükség esetén alternatív megoldások felvetésére, 

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a szlavisztikával és a 
szlovén nyelvvel és kultúrával összefüggő, elmélyült ismereteket igénylő munkakör 
ellátására, 

– szlovén nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékony kommunikációra, továbbá az 
információk, érvek és elemzések – szakmai és nem szakmabeli közönségnek történő – 
különböző nézőpontok szerinti magas szintű bemutatására. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– a szlovén nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség, a nyelv és kultúra 
használatának és átadásának fontosságát illető minőségtudat és sikerorientáltság, 

– a szlovén nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési 
képessége, 

– együttműködési készség, 
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– kezdeményezőkészség, 

– személyes felelősség gyakorlása, 

– döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben, 

– a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képesség, 

– kritikai attitűd, 

– értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök 2-10 kredit: 

a szakmai törzsanyag  ismeretköreit (pl. ősszláv nyelv, ószláv nyelv, összehasonlító szláv 
nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet stb.) alapozó ismeretek. 

8.2 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 60-80 kredit: 

a) szlavisztikai nyelvészeti és irodalomtudományi ismeretek: leíró nyelvtani (fonológia, 
morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, ősszláv nyelv, ószláv nyelv, 
összehasonlító szláv nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet; a külső nyelvtörténet 
kapcsolódó segédtudományai által átfogott területek ismeretkörei (pl. régészeti, nyelvföldrajzi 
alapismeretek) (20-30 kredit); 

b) szlovén ismeretek: szlovén nyelvi képzés; szlovén történeti és leíró nyelvészet; szlovén 
irodalom- és kultúratörténet (40-50 kredit). 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 35-45 kredit: 

differenciált szakmai ismeretek: 15-25 kredit 

a szakhoz kötődő nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai specializációk, 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges 

nyelvvizsga nyelvétől eltérő, államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése 
szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit 
értékű szlovén nyelvi, valamint nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai ismeret. A 
szlavisztika alapképzési szak nem szlovén szakirányán vagy egyéb alapképzési szakon 
szerzett oklevéllel rendelkezők esetében továbbá középfokú C típusú nyelvvizsga is 
szükséges. A hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a felvételtől 
számított két féléven belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott 
módon kell teljesíteni. 
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44. UKRÁN NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: ukrán nyelv és irodalom 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles ukrán nyelv és irodalom szakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Ukrainian Language and Literature 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szlavisztika alapképzési szak 
ukrán szakiránnyal. 

4.2 A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 
vehető alapképzési szakok: modern filológiai alapképzési szakok. 

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2-10 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 60-80 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit; 

6.4 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szaktudományos és alkalmazói 

tudással rendelkeznek a szlavisztika, különösen az ukrán nyelv és irodalom művelése és 
alkalmazása területén. Képesek az ukranisztikai oktatásban és a kutatásban önálló kutatói 
és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, 
a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon az 
ukranisztika, tágabb értelemben a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő 
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– az ukrán nyelv grammatikai rendszerét, 

– Ukrajna kultúráját és irodalmát, 

– az ukrán nyelv és kultúra elméletileg megalapozott, sokrétű ismeretrendszerét, 
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– a korszerű alaptudományi tájékozódásra épülve elsősorban a nyelv- és az 
irodalomtudomány területén a megfelelő speciális ismeretanyagot, 

– az ukrán nyelvet a Közös Európai Referenciakeret szerinti C1-es szinten, 

– a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint a 
feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei 
megértésének elmélyítésére, 

– önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására, 

– megszerzett ismeretek továbbfejlesztésére, 

– az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző korok és 
kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és 
szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,  

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a szlavisztikával és az 
ukrán nyelvvel és kultúrával összefüggő, elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására, 

– ukrán nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékony kommunikációra, továbbá az 
információk, érvek és elemzések – szakmai és nem szakmabeli közönségnek történő – 
különböző nézőpontok szerinti magas szintű bemutatására. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– az ukrán nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség, a nyelv és kultúra 
használatának és átadásának fontosságát illető minőségtudat és sikerorientáltság, 

– az ukrán nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési 
képessége, 

– együttműködési készség, 

– kezdeményezőkészség, 

– személyes felelősség gyakorlása, 

– döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben, 

– a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képesség, 

– kritikai attitűd,  

– értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök 2-10 kredit: 

a szakmai törzsanyag ismeretköreit (pl. ősszláv nyelv, ószláv nyelv, összehasonlító szláv 
nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet stb.) alapozó ismeretek. 
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8.2 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 60-80 kredit: 

a) szlavisztikai nyelvészeti és irodalomtudományi ismeretek: leíró nyelvtani (fonológia, 
morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, ősszláv nyelv, ószláv nyelv, 
összehasonlító szláv nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet; a külső nyelvtörténet 
kapcsolódó segédtudományai által átfogott területek ismeretkörei (pl. régészeti, nyelvföldrajzi 
alapismeretek) (20-30 kredit); 

b) ukrán ismeretek: ukrán nyelvi képzés; ukrán történeti és leíró nyelvészet; ukrán irodalom- 
és kultúratörténet (40-50 kredit). 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható  ismeretkörei (35-45 kredit): 

differenciált szakmai ismeretek: 15-25 kredit 

a szakhoz kötődő nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai specializációk, 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges 

nyelvvizsga nyelvétől eltérő, államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése 
szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit 
értékű ukrán nyelvi, valamint nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai ismeret. A 
szlavisztika alapképzési szak nem ukrán szakirányán vagy egyéb alapképzési szakon szerzett 
oklevéllel rendelkezők esetében továbbá középfokú C típusú nyelvvizsga is szükséges. A 
hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a felvételtől számított két féléven 
belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott módon kell 
teljesíteni. 

 

 

45. INDOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: indológia 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles indológia szakos bölcsész  

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Indology  

– választható szakirányok: szanszkrit, hindí (Sanskrit, Hindi) 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a keleti nyelvek és kultúrák 
alapképzési szak indológia szakiránya.  
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4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit; 

6.2. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 60-70 kredit; 

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit; 

6.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.5. A gyakorlati ismeretek aránya legalább 50%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel, alapos tárgyi és 

módszertani tájékozottsággal rendelkeznek a klasszikus, illetve a modern indiai kultúráról. A 
választott szakiránynak megfelelő nyelvet (szanszkrit, hindí) magas szinten ismerik. Képesek 
az adott nyelven született kiemelkedő irodalmi művek sokoldalú elemzésére és ismerik a 
megfelelő történeti és kultúrtörténeti forrásokat. A végzettek kellő mélységű elméleti 
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– felsőfokon a szanszkrit és/vagy a hindí nyelvet, 

– azon képességeket és módszereket, amelyek lehetővé teszik számukra önálló tudományos 
tevékenység folytatását, 

– az indológia tudományterületének fontosabb kutatási területeit (szanszkrit és hindí 
nyelvészet, irodalom, történelem, kultúra stb.), illetve azokat a fontosabb kutatásokat, 
amelyek ma meghatározzák e tudomány prioritásait, 

– a fentebbiek jelentőségét az ókortól máig terjedő gondolkodástörténetben és egyetemes 
civilizációs folyamatokban, 

– a modern India vonatkozásában magas szinten a hindí nyelvet és irodalmat, 

– a premodern és a modern nyelv-, irodalom- és kultúratudomány (különböző módszereinek) 
alkalmazhatóságát a fenti nyelvek, irodalmi alkotások, műfajok, kulturális jelenségek stb. 
megismerésében, továbbá 

a szanszkrit szakirányon végzettek ismerik: 

– klasszikus India vonatkozásában az irodalomtörténeti, vallástörténeti, filozófiatörténeti 
kutatásokat, 

– a források közti tájékozódást és azok szövegkritikai feldolgozását, 

– szövegértés és szövegértelmezés módozatait. 

a hindí szakirányon végzettek ismerik: 

– a modern India vonatkozásában magas szinten a hindí nyelvet, 

– országismereti tudásanyagot.  
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b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak 

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a klasszikus és/vagy 
modern indiai kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására; 

– rendszerszerűen és kreatívan új és összetett témakörökkel foglalkozni, a lehetőségek szerint 
helytálló bírálatot vagy véleményt megfogalmazni, döntést hozni, és az ebből adódó 
következtetéseket szakmai és nem szakmai közönség számára közérthetően bemutatni; 

– a megoldandó problémák megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti 
ötletek felvetésére; 

– szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat; 

–  kutatási eredményeiket szélesebb orientalisztikai kontextusban is elhelyezni; 

– saját tudásukat magasabb szintre emelni, képzési területük belső törvényszerűségeinek 
megértését elmélyíteni és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességeket 
kialakítani, 

– nyelvtudás és országismeret birtokában (mű)fordításra, nyelvi és szakmai lektorálásra 
(cikkek, könyvek, filmek), szerkesztésre a külkereskedelem, diplomácia, turisztika 
(idegenvezetés), kulturális menedzsment, média, újságírás, államigazgatás, idegenrendészet, 
szakkönyvtár, kulturális antropológia területén. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– motiváció, elkötelezettség és minőségtudat a klasszikus és/vagy modern indiai kultúra 
vonatkozásában, 

– a szanszkrit és/vagy hindí nyelvvel, irodalommal és a klasszikus és/vagy modern indiai 
kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési képessége, 

– együttműködési készség, 

– kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás, 

– fogalmi gondolkodás, 

– az absztrakció képessége, 

– kritikai attitűd, 

– értékközpontúság, 

– jó kommunikációs képesség. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 
8.1. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-30 kredit 

filológia (szövegkritika-szövegkiadás), irodalomtörténet, leíró nyelvtani (fonológia, 
morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, a történeti és összehasonlító 
nyelvtudomány módszertana, vallástörténet, művészettörténet. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 80-90 kredit 

differenciált szakmai ismeretanyag: 60-70 kredit 

választható szakirányok ismeretei:  

– szanszkrit szakirány: óind történeti nyelvtan és nyelvtörténet, szanszkrithoz közeli nyelvek 
(óperzsa, avesztai, prákrit, páli, stb), szanszkrit szövegek olvasása és elemzése (védikus 
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szanszkrit, epigráfia, szépirodalom, filozófia, vallás, stb.), nyelvfejlesztés: hindí nyelv, a 
szakterületen választható további ismeretek (speciálkollégiumok, szakszemináriumok, stb.); 

– hindí szakirány: újind történeti nyelvtan és nyelvtörténet, hindihez közeli nyelvek (bradzs, 
urdú, bengáli, stb.), modern és középkori hindí szövegek olvasása és elemzése, fordítási és 
tolmácsolási gyakorlat, nyelvfejlesztés: szanszkrit nyelv, a szakterületen választható további 
ismeretek (speciálkollégiumok, szakszemináriumok, stb.); 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal 
egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből, vagy egy további nyelvből államilag elismert 
középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges, továbbá szanszkrit szakirányon 
követelmény a latin és/vagy az ógörög nyelv, a hindí szakirányon az újperzsa nyelv alapfokú 
ismerete. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A keleti nyelvek és kultúrák alapszakon az indológia szakirányt nem elvégzett hallgatónak 

62 kreditet kell teljesítenie az indológia alapképzési szakirány nyelvtudományi, 
irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből. A 62 kreditből 

a) legalább 50 kredittel már a felvételi jelentkezéskor rendelkeznie kell (a kredit 
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – 
összevetése alapján a korábbi tanulmányai szerint), 

b) további 12 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel 
párhuzamosan, az indológia szakirány általa nem elvégzett tanegységeiből (nyelvtudományi, 
irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretkörökben), a felvételtől számított két féléven 
belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint 
kell megszereznie. 

 

 
46. SINOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: sinológia 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles sinológia szakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Chinese Studies 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: keleti nyelvek és kultúrák 
alapképzési szak kínai szakiránya. 

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
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szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátvételi bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit  

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 5-15 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-80 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-45 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 50% 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a legkülönbözőbb területeken – az üzleti 

életben, tudományban, államigazgatásban, diplomáciában stb. – kínai nyelvtudásuk és Kínára 
vonatkozó ismereteik birtokában magas szintű szakmai munka végzésére képesek. Megfelelő 
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.  

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a sinológia alapvető ágainak, területeinek (történettudomány, irodalomtudomány, 
nyelvtudomány, vallás- és filozófiatörténet, kultúra- és művészettörténet, filológia) 
legfontosabb alapismereteit, 

– a modern kínai írott és beszélt nyelvet legalább HSK chuzhong A szintjén, ami megfelel a 
felsőfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsgának, 

– a klasszikus kínai írott nyelvet legalább középszinten, 

– a kínai nyelv, irodalom, történelem és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és 
magyarázatához szükséges kutatási módszereket, 

– a kínai nyelv, irodalom, történelem és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és 
magyarázatához szükséges megfelelő információkat,  

– a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás – eredeti látás- és 
gondolkodásmód birtokában történő – gyakorlati alkalmazását, 

– a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát, mely képessé teszi őket mind a 
sinológiában, mind interdiszciplináris területeken az aktuális kutatások és a tudományos 
munka kritikus értékelésére, a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek 
értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenység kifejtésére és eredeti ötletek felvetésére, 
valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és 
végrehajtására, 

– a sinológiában, illetve interdiszciplináris területeken az aktuális kutatások és a tudományos 
munka kritikus értékelésére, 

– eredeti látás- és gondolkodásmód birtokában a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről 
szerzett tudás gyakorlati alkalmazására, 
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– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei 
megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek 
kialakítására,  

– különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika 
kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére, 

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a kínai nyelvvel és 
kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására, 

– kínai nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni, továbbá az 
információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző 
nézőpontok szerint magas szinten bemutatni. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– motiváció, elkötelezettség és minőségtudat a kínai nyelvet és kultúrát illetően, 

– a kínai nyelvvel, irodalommal és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív 
kezelési képessége, 

– együttműködési készség, 

– kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás, 

– fogalmi gondolkodás, 

– az absztrakció képessége, 

– kritikai attitűd, 

– értékközpontúság. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1.  Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 5-15 kredit 

– filológiai és nyelvtudományi ismeretek, leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és 
nyelvfejlesztési ismeretek, 

– japán nyelvi alapozó képzés. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretköre: 20-80 kredit 

klasszikus kínai írott nyelvi és a hagyományos prózairodalmi nyelvi ismeretek, kínai 
nyelvészet, irodalomtudomány, ókori és középkori filozófia és esztétika, vallás- és 
egyháztörténet, történettudomány, politikatörténet, régészet, művészettörténet, kultúrtörténet 
és filológia ismeretek. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 45-65 kredit 

Differenciált szakmai ismeretek 25-45 kredit: 

a) különböző műfajú irodalmi és egyéb szövegek elemző olvasása; filológiai diszciplína 
(nyelv- és irodalomtudomány, művelődéstörténet) elméleti vetületei; a tudományos kutatás 
területei és módszerei (15-25 kredit); 

b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, történettudományi, kultúratudományi vagy 
más speciális területek ismeretei, tutoriális kurzusok és szakdolgozati szeminárium (10-
20 kredit); 

diplomamunka: 20 kredit. 
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9. Idegennyelv-ismeret követelményei:  
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert középfokú C típusú, illetve azzal 

egyenértékű angol nyelvvizsga megszerzése szükséges. Ha alapképzésben angol nyelvből 
teljesült a követelmény, akkor angol felsőfokú C típusú vagy egy további nyelvből középfokú 
C típusú államilag elismert nyelvvizsga megszerzése szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a 
korábbi tanulmányai szerint a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak kínai szakirányának 
történettudományi, nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi 
ismeretköreiből. Továbbá HSK jichu A, illetve középfokú C típusú államilag elismert vagy 
azzal egyenértékű nyelvvizsga kínai nyelvből. 

 

 

47. INTERKULTURÁLIS PSZICHOLÓGIA ÉS PEDAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI 
SZAK 

 
1. A mesterszak megnevezése: interkulturális pszichológia és pedagógia 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles interkulturális pszichológia és pedagógia szakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Master in Intercultural Psychology and 
Education 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a pszichológia, a pedagógia, a 
gyógypedagógia, a társadalmi tanulmányok, a szociológia alapképzési szakok. 

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott feltétellel elsősorban számításba vehető 
alapképzési szakok: szociális munka, szociálpedagógia, andragógia, politológia, szabad 
bölcsészet, történelem, nemzetközi tanulmányok, kommunikáció és médiatudomány, 
romológia. 

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-20 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-25 kredit; 
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6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-60 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: törzsképzésben legalább 40%, differenciált szakmai 
anyagban legalább 40%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik elmélyült interkulturális pszichológiai és 

pedagógiai tudásuk és kompetenciájuk révén tudatosan kezelik a plurális társadalomban 
megjelenő értékek sokféleségét, nyitottak mások véleményének, kultúrájának megismerésére, 
valamint képesek olyan helyzetek teremtésére, amelyek ezeknek az értékeknek az elfogadását 
és a kulturális sokféleség pozitív hozamának kiaknázását segítik, mindeközben a fellépő 
konfliktusokat eredményesen kezelik. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– és értik a különböző kultúrák értékvilágának fő sajátosságait, 

– a szociokulturális-ökonómiai háttér és a társadalmi sikeresség összefüggéseit, 

– a többségi és kisebbségi csoportok egymáshoz való viszonyának történeti és kulturális 
vetületeit, 

– a hazai kisebbségeket, és a rájuk vonatkozó jogi dokumentumokat, 

– az interkulturális kommunikáció alapvető folyamatait, 

– és érti a sztereotípiák, előítéletek működését és olyan módszereket, amelyek elősegítik 
az előítéletek csökkentését. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– tevékenységükben figyelembe venni az alapvető emberi jogokat, a különféle kultúrák 
értékvilágát és az értékek átalakulásának folyamatát is,  

– az elsajátított interkulturális szemléletet munkájukban képviselni, közvetíteni; 

– az interkulturális kommunikáció sajátosságainak megértésére, azok gyakorlati 
alkalmazására, partnereik munkájának eredményes szervezésére, a folyamat közben 
fellépő konfliktusok hatékony kezelésére; 

– reflektálni a saját kultúrájuknak rejtett feltételezéseire, képesek azonosítani és 
kritikusan viszonyulni saját előítéleteikhez, etnocentrikus szemléletükhöz; 

– olyan munkakörnyezetet teremteni, amelyben a partnerek értékesnek, elfogadottnak 
érezhetik magukat, képesek a konstruktív együttműködésre. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek (attitűdök): 

– nyitottság mások és más kultúrák, értékvilágok elfogadására, 

– a kulturális különbözőség legitimitásának és a kulturális identitás jelentőségének 
elismerése minden ember életében,  

– az emberi identitás összetettségének elfogadása, 

– annak elfogadása, hogy a kultúrák együttélése együtt járhat a társadalmi élet minden 
területén konfliktusok keletkezésével, amelyek egy plurális társadalomban békés úton 
megoldhatók. 
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 15-20 kredit 

a kultúra fogalma és dimenziói (antropológiai, szociológiai, pszichológiai és pedagógiai 
szempontokból is), kisebbségi és többségi identitás (etnikai, vallási, nemi, életkori, 
szexuális kisebbségek), kisebbségek a társadalomban (társadalmi egyenlőtlenségi 
rendszerek), emberi és kisebbségi jogok, a multikulturalizmus kialakulása és a 
multikulturális elméletek kritikái, előítéletek és ideológiák (rasszizmus, antiszemitizmus).  

8. 2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-25 kredit 

globalizáció és migráció, interkulturális kommunikáció, társadalomtudományi kutatás, 
kvantitatív és kvalitatív módszerek, szenzitivitás tréning, interkulturalitás tréning 
(választható: interkulturális kompetencia, demokratikus értékek, konfliktusmegoldás, 
identitás, gender), kutatásmódszertan gyakorlat, idegen nyelvű szakszövegolvasás. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 60-80 kredit 

differenciált szakmai ismeretek 40-60 kredit  

–  kulturális és kulturális összehasonlító pszichológia: társas viselkedés, gyermekfejlődés, 
gyermeknevelés és szocializáció; nemek közötti kapcsolatok, nemi szerepek, a 
nemmel kapcsolatos nézetek; 

– interkulturális és összehasonlító pedagógia: az oktatás európai és Európán kívüli 
dimenziói; 

– kultúrák találkozása és az oktatás; 

– kisebbségi oktatási modellek a világban és a hazai kisebbségek oktatása; 

– társadalmi csoportok reprezentációja a médiában;  

– interkulturális pszichológia: előítéletek, sztereotípiák és csoportközi viszonyok 
elméletei, társadalmi konfliktusok; 

– interkulturalitás a gyakorlatban: család, iskola, tanácsadás, egészség, szervezet és 
kultúra, konfliktuskezelés, tárgyalás, béke, fenntartható fejlődés, segélyszervezetek; 

– szövegolvasás és -elemzés: különböző kultúrák narratívái fikciós műfajok alapján, 
nem nyugati pedagógiák; 

– gondolkodás, tanulás és társas viselkedés: kelet-ázsiai és euro-amerikai minták; 

– iskolai gyakorlat – irányított megfigyelés, terepgyakorlat; 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert, középfokú, C típusú nyelvvizsga 
letétele, illetve azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges bármely 
olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának jelentős szakirodalma van. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 15 kredit a következő 
ismeretkörökben: pszichológia, pedagógia, kutatásmódszertan, szociológia, 
kommunikációelmélet, antropológia, kultúratudomány. 
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48. ARABISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: arabisztika 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA) 

szakképzettség: okleveles arabisztika szakos bölcsész 

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Arabic Studies 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe való belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a keleti nyelvek és kultúrák 
alapképzési szak arab szakiránya. 

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető 
alapképzési szakok: a bölcsészettudományi terület alapképzési szakjai. 

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1 Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 5-15 kredit; 

6.2 A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-60 kredit; 

6.3 A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 23-37 kredit; 

6.4 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit; 

6.5 A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a klasszikus és modern arab 

nyelv, a közel-keleti és észak-afrikai iszlám-arab világ történelmét és műveltségét. Az 
arabisztika területén szerzett speciális jártasságok és elmélyült műveltség birtokában képesek 
gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására az államigazgatásban és a 
kulturális élet számos területén. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori 
képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

− az arab országok történetét és mai helyzetét, 

− a klasszikus arab nyelvű forrásokat a szépirodalom, történelem, nyelvészet, iszlám 
területén, 

− az iszlám történetét és mai alakulásait, 
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− modern irodalmi arab nyelvet és egy nyelvjárást (egyiptomi), 

− egy másik sémi nyelvet vagy az iszlám egy másik nyelvét középszinten, 

− a magyarokra vonatkozó történeti és földrajzi forrásokat, 

− a közel-keleti és észak-afrikai térségbeli népek történetét és műveltségét. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  

– mind az írott mind a beszélt arab nyelv magas szintű használatára, ezt a tudásukat 
tudományos előadások megtartása és szakcikkek megírása mellett olyan gyakorlati 
területen is kamatoztathatják, mint a jelenleg újra bővülő gazdasági kapcsolatokhoz 
kötődő tolmácsolás, fordítás, delegációk mellett ellátott tolmácsolási, fordítási teendők, 
fordító irodáknak történő fordítási feladatok, 

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre, eredeti ötletek felvetésére, 
valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és 
végrehajtására, 

– a történet- és a nyelvtudományban az aktuális kutatások és a tudományos munka 
kritikus értékelésére, a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek 
értékelésére, önálló kritikai attitűd kialakítására és szükség esetén alternatív 
megoldások felvetésére, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei 
megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új 
képességek kialakítására, 

– képesek a mélyebb összefüggések megértésére és a megszerzett információk 
alkalmazására a kutatásban, 

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint az arab nyelvvel és 
az iszlám kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására, 

– arab nyelven a kor igényeinek megfelelő hatékony kommunikálásra, továbbá az 
információk, érvek és elemzések szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző 
nézőpontok szerinti magas szinten való bemutatására, 

– az önálló kutatómunkára. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  

– az iszlám-arab műveltség és kultúra iránti magas fokú motiváció és 
elkötelezettség, a fenti nyelvek és kultúrák használatának és átadásának 
fontosságát illető minőségtudat és sikerorientáltság, 

– az arab nyelvvel és az iszlám kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és 
kreatív kezelési képessége, 

– olyan munkakörökhöz szükséges tulajdonságok és más területekre is átvihető 
ismeretek, valamint együttműködési készség, amelyek megkövetelik a 
kezdeményezés és személyes felelősség gyakorlását, a döntéshozatalt összetett és 
előre kiszámíthatatlan helyzetekben, valamint a szakmai továbbképzéshez 
szükséges önálló tanulási képességeket, 

– kritikai attitűd, 

– értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás. 



 
 
 
 
2008/120. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y  14153 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 5-15 kredit; 

az arab nyelvhez kapcsolódó nyelvtudományi, irodalomtudományi valamint  kultúra- és 
vallástudományi ismeretek: leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és 
nyelvfejlesztési ismeretek, aktuális kutatási irányzatok, eredmények, interdiszciplináris 
kapcsolódási pontok és megközelítések, módszertani ismeretek. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-60 kredit 

nyelvi, irodalom- és nyelvtudományi, valamint kultúra- és vallástudományi tárgykörök: 
felsőfokú nyelvi elmélyítő képzés; nyelvtudományi megközelítésmódok; az arab nyelv 
rendszerszemléletű szerkezete; irodalomtudományi irányzatok és iskolák; az irodalmi 
interpretáció kérdései és módszerei; irodalomtörténeti ismeretek; az arab-iszlám kultúra egyes 
jelenkori és történeti kérdései; bevezetés a Korán-tudományokba és átfogó ismeretek a 
modern arab világról. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 43-57 kredit; 

differenciált szakmai ismeretek: 23-37 kredit 

a) kötelezően választható speciális programok ismeretei 15-25 kredit 

az arab irodalommal, nyelvtudománnyal, történelemmel, művelődéstörténettel és az 
iszlámtudományokkal foglalkozó kurzusok; 

b) kötelezően választható további ismeretek: 8-12 kredit 

művelődéstörténeti, történeti, vallás-, irodalom- és nyelvtudományi ismeretek; 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei:  
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal 

egyenértékű nyelvvizsga angol / német / francia vagy orosz nyelvből, vagy egy további, az 
alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő nyelvből államilag elismert középfokú 
C típusú nyelvvizsga megszerzése vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve 
oklevél szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen 50 kredit a korábbi 
tanulmányai szerint a keleti nyelvek és kultúrák alapszak arabisztika szakirányának 
nyelvtudományi, irodalomtudományi, történelemtudományi, valamint vallás- és 
művelődéstörténeti ismeretköreiből, amelyből – amennyiben előzetesen végzettségét a 4.2. 
pontban felsorolt alapképzési szakokon szerezte – 15 kredit a mesterfokozat megszerzésére 
irányuló képzéssel párhuzamosan a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint teljesíthető. 

A 4.3. pont szerinti előtanulmányokkal rendelkezők az 50 kredit tanulmányi követelményt 
középfokú arab nyelvtudás birtokában is teljesíthetik úgy, hogy a nyelvtudás mellett a 
mesterszakra történő belépéshez a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak arabisztika 
szakirányának irodalomtudományi, történelemtudományi, valamint vallás- és 
művelődéstörténeti ismeretköreiből 25 kreditet szereznek. Ezen ismeretek a felsőoktatási 
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intézmény tantervében meghatározottak szerint a mesterképzési tanulmányokkal 
párhuzamosan is teljesíthetők. 

 

 

49. EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: egyiptológia 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

- szakképzettség: okleveles egyiptológia szakos bölcsész  

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Egyptology 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ókori nyelvek és kultúrák   
alapképzési szak egyiptológia szakiránya.  

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 
számításba vehető alapképzési szakok: az ókori nyelvek és kultúrák további szakirányai 
és a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak. 

4.3. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével 
vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, 
egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi 
LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit 
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási 
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit  

6.1. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-50 kredit; 

6.2. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-60 kredit; 

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit; 

6.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett filológiai, nyelvtudományi, 

irodalomtudományi, történelmi, régészeti, művészettörténeti  ismereteik birtokában ismerik az 
ókori egyiptomi civilizáció történetét, kultúráját, irodalmát, nyelvét és társadalmát. Megfelelő 
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– az óegyiptomi nyelv összes fázisát, 
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– az óegyiptomi nyelv mindhárom írásának (hieroglif, hieratikus, démotikus) 
sajátosságait, 

– a kopt nyelvet és írást, 

– az ókori Egyiptom történetét, annak kapcsolatait a keleti Mediterraneum és Afrika 
(Núbia) történetével, 

– az ókori Egyiptom szerepét a hellenizmus és a késő antik kor világában, 

– az ókori egyiptomi irodalmat és annak tágabb ókori keleti kontextusát, 

– a kopt irodalmat és annak helyét a korakeresztény irodalomban, 

– az egyiptomi és kopt nyelvészet és nyelvtörténet problémáit, 

– az ókori egyiptomi vallás történetét és kérdéseit, az egyiptomi panteont, a 
legfontosabb vallásos szövegcsoportokat és legfőbb tárgyi emlékeit, 

– az ókori egyiptomi művészet és építészet történetét és legfőbb tárgyi emlékeit, továbbá 
az ókori egyiptomi ikonográfiai elemzés módszereit, 

– az egyiptomi régészet módszertanát, elméletét és gyakorlatát, a régészettudomány 
egészének keretében, 

– az ókori egyiptomi (és a középkori kopt) nyelv, irodalom, művészet és kultúra 
mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához szükséges kutatási 
módszereket, 

– a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, 
valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és 
végrehajtására, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, 

– képzési területük belső törvényszerűségei megértésének elmélyítésére, 

– önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására, 

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint az ókori egyiptomi 
kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására, 

– a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni, továbbá az információkat, 
érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző 
nézőpontok szerint magas szinten bemutatni. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– az ókori egyiptomi kultúra (és az egyetemes ókortudomány) iránti magas fokú motiváció 
és elkötelezettség, a tudományág alkalmazásának és átadásának fontosságát illető 
minőségtudat és sikerorientáltság, 

–  együttműködési készség, 

–  a kezdeményezés és személyes felelősség gyakorlása, 

– a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képességek, 

– kritikai attitűd. 
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 
  8.1. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 30-50 kredit 

a) nyelvi ismeretek: 20-30 kredit 

leíró nyelvtani ismeretek (fonológia, morfológia, szintaxis), nyelvfejlesztés, 
nyelvtörténet, egyiptomi/kopt szövegolvasás (filológia), hieratikus, démotikus 
szövegolvasás (paleográfia, szövegkritika-szövegkiadás); 

b) történeti, kultúrtörténeti ismeretek: 10-20 kredit 

az ókori Egyiptom története, a kopt egyház története, Egyiptom régészete, Egyiptom 
művészete és építészete, egyiptomi / kopt irodalomtörténet, Egyiptom vallástörténete. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 60-80 kredit 

differenciált szakmai ismeretek: 40-60 kredit 

a) választható speciális programok ismeretei: 30-40 kredit 

nyelv- és irodalomtudományi, vallástörténeti, régészeti-művészettörténeti, koptológiai 
ismeretek; 

b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más 
speciális kérdéskörök ismeretei: 10-20 kredit; 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei:  
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal 

egyenértékű nyelvvizsga, vagy egy további nyelvből államilag elismert középfokú C típusú 
nyelvvizsga megszerzése szükséges angol, német, francia, olasz vagy orosz nyelvből. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a 
korábbi tanulmányai szerint az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak egyiptológia 
szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi és történettudományi ismereteiből, 
továbbá 8 kredit értékű ógörög nyelvismeret. 

 

 

50. MONGOLISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: mongolisztika 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése 

− végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

− szakképzettség: okleveles mongolisztika szakos bölcsész 

− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Mongolian Studies 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány  
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4. Az előzményként elfogadott alapszakok megnevezése: 
4.1. A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: keleti nyelvek és kultúrák 

alapképzési szak mongol szakiránya  

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető 
alapképzési szakok: a keleti nyelvek és kultúrák további szakirányai. 

4.3. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével 
vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, 
egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi 
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket 
a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási 
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1 Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2-14 kredit; 

6.2 A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek szám: 15-30 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 50-80 kredit; 

6.4. A szabadon választható tárgyakhoz rendelt kreditek száma: legalább 6 kredit; 

6.5 A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30% 

7. A mesterképzési szak képzési célja, és az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a mongolisztikában megszerzett belső-
ázsiai, filológiai alapokon nyugvó nomád műveltség, vallástörténeti (buddhizmus, 
természeti vallások, sámánizmus), történelmi, irodalmi ismereteik birtokában képesek 
mind az írott, mind a beszélt mongol nyelv(ek) írásban és szóban történő magas szintű 
használatára. Ennek birtokában alkalmasak tudományos előadások megtartása és 
szakcikkek megírása mellett a jelenleg újra bővülő gazdasági kapcsolatokhoz kötődő 
tolmácsolási, fordítási, és fordítói irodának történő fordítási feladatok elvégzésére. A 
végzettek saját témájukban és annak közvetlen történeti és elméleti kontextusában 
mélyreható, többféle megközelítési módot használnak fel és jól alkalmazható tudással 
rendelkeznek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– felsőfokon a modern (halha) mongol nyelvet, 

– a klasszikus mongol nyelvet, a nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek 
vizsgálatához szükséges kutatási módszereket, 

– a belső-ázsiai népek történetét és műveltségét, 

– a belső-ázsiai népek vallásait (buddhizmus, samanizmus), 

– a belső-ázsiai buddhizmus történetét, művészetét, 

– a kommunikáció rendszerét eltérő kultúrájú népekkel, 

– a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát. 

 



 
 
 
 
14158 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y  2008/120. szám 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre, eredeti ötletek felvetésére, valamint a 
feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei 
megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek 
kialakítására, 

– képesek a mélyebb összefüggések megértésére és a megszerzett információk alkalmazására 
a kutatásban, 

– a megismert kutatási módszerekkel képesek más területek, népek kultúráinak kutatására, 

– képesek az interdiszciplináris kutatásokra, 

– a történet- és a nyelvtudományban az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus 
értékelésére, a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, 
önálló kritikai attitűd kialakítására és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére, 

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a mongol nyelvvel és a 
belső-ázsiai kultúrákkal összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására, 

képesek a mongol nyelv írásban és szóban történő magas szintű használatára, 

– mongol nyelven a kor igényeinek megfelelő hatékony kommunikálásra, továbbá az 
információk, érvek és elemzések szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző 
nézőpontok szerinti magas szinten való bemutatására. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  

– a belső-ázsiai és mongol nomád műveltség és kultúra iránti magas fokú motiváció és 
elkötelezettség, a fenti nyelvek és kultúrák használatának és átadásának fontosságát illető 
minőségtudat és sikerorientáltság, 

– Mongólia, a nomád műveltség és életmód, illetve Belső-Ázsia jelenkorával kapcsolatos 
problémák felismerési és kreatív kezelési képessége, 

– együttműködési készség, 

– saját tevékenységük kritikus értékelésének képessége, valamint értékek kialakítására és 
megtartására törekvő céltudatos magatartás, 

– értékközpontúság, 

– kezdeményezőkészség, 

– személyes felelősségvállalás, 

– absztrakciós képesség. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 2-14 kredit:  

klasszikus és modern mongol (halha) nyelvismeret, kultúrtörténeti alapozás, forrásismeret, 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 15-30 kredit: 

a) általános nyelvi fejlesztés; 
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b) nyelvtudományi, történelmi, művelődéstörténeti és kutatásmódszertani ismeretek: leíró 
nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, történeti és 
összehasonlító nyelvtudomány, nyelvtörténet, adott terület népei és nyelvei, a nyelvészet 
további területei (különös tekintettel a kortárs elméleti nyelvészet alkalmazására), filológia 
(paleográfia, szövegkritika-szövegkiadás), Belső-Ázsia történelme és társadalomtörténete, az 
egyetemes történetben betöltött szerepe, a térség kapcsolata a világ más területeivel a korábbi 
időszakokban és napjainkban, a belső-ázsiai buddhizmus története, népi vallásosság, a 
nomádok hagyományos műveltsége. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 70-100 kredit 

differenciált szakmai ismeretek 50-80 kredit: 

a) különböző műfajú irodalmi és egyéb szövegek elemző olvasása; történeti források 
feldolgozása; filológiai diszciplína (nyelv- és irodalomtudomány, történettudomány és 
művelődéstörténet) elméleti vetületei; a tudományos kutatás területei és módszerei (40-
60 kredit); 

b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, történettudományi, kultúratudományi vagy 
más speciális területek ismeretei, tutoriális kurzusok és szakdolgozati szeminárium (10-
20 kredit); 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal 

egyenértékű nyelvvizsga szükséges vagy egy további nyelvből államilag elismert középfokú 
C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges.  

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a 
korábbi tanulmányai szerint a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak mongol 
szakirányának nyelvi, nyelvtudományi, történeti és kultúratudományi ismeretköreiből. A 4.2. 
és 4.3. pont szerinti előtanulmányokkal rendelkezők esetében továbbá 10 kredit mongol 
nyelvi [klasszikus és modern mongol (halha)] ismeret szükséges. Ezen 10 kredit értékű nyelvi 
ismeretet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől 
számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 
meghatározottak szerint kell megszerezni. 

 

 

51. TIBETOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: tibetológia 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése:  

 – végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

 – szakképzettség: okleveles tibetológia szakos bölcsész 

 – a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Tibetan Studies 
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3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: keleti nyelvek és kultúrák 
alapképzési szak tibeti szakiránya.  

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető 
alapképzési szakok: a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak további szakirányai. 

4.3. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők 
figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan 
vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 
főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának 
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli 
bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 18-22 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 48-80 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma: legalább 6 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a tibeti kultúrára és nyelvre, valamint 

tágabb környezetére, a belső-ázsiai térségre vonatkozó, filológiai alapokon nyugvó ismereteik 
birtokában képesek a klasszikus és modern tibeti nyelv, a tibeti és a belső-ázsiai műveltség és 
történelem, a buddhista vallás és filozófia témaköreiben magas színvonalú tudományos 
tevékenység végzésére. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori 
képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a klasszikus és modern tibeti nyelvet, 

– a tibeti nyelv történetét és nyelvjárásait, 

– Tibet történetét és kultúráját,  

– a teokratikus tibeti állam gazdasági és államigazgatási rendszerét, 

– a tibeti nyelvű vallásos és világi irodalmat, 

– a Tibet-kutatás történetét, eredményeit,  

– Kőrösi Csoma Sándor tudományos tevékenységét, 

– a belső-ázsiai népek történetét és műveltségét, 

– Tibet vallásait (népi hitvilág, bön, buddhizmus), 

– a buddhizmus történetét, filozófiáját és művészetét. 
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b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, problémák felvetésére, a 
megoldandó problémák megértése és megoldása terén önálló tevékenységre, eredeti 
ötletek felvetésére, valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő 
megtervezésére és végrehajtására, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, a képzési területükre jellemző belső 
törvényszerűségek megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel 
folyamatosan új képességek kialakítására, 

– a tibeti nyelvű források feldolgozására, a mélyebb összefüggések megértésére és a 
megszerzett információk alkalmazására a kutatásban, szakterületük sokoldalú, 
interdiszciplináris és multidiszciplináris elméleti és gyakorlati művelésére, 

– a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatára, 

–  a történet- és a nyelvtudományban az aktuális kutatások és a tudományos munka 
kritikus értékelésére, a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek 
értékelésére,  

– önálló kritikai attitűd kialakítására és szükség esetén alternatív megoldások 
felvetésére, 

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a tibeti és a belső-
ázsiai kultúrákkal összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– a tibeti és a belső-ázsiai műveltség és kultúra iránti magas fokú motiváció és 
elkötelezettség, a fenti nyelvek és kultúrák használatának és átadásának fontosságát 
illető minőségtudat és sikerorientáltság, 

– Tibet, a tibeti kultúra, történelem és életmód különféle vonatkozásaival, a buddhista 
vallás és filozófia történetével, illetve Belső-Ázsia jelenkorával kapcsolatos 
problémák felismerési és kreatív kezelési képessége, 

– olyan munkakörökhöz szükséges tulajdonságok és más területekre is átvihető 
ismeretek, valamint együttműködési készség, amelyek megkövetelik a kezdeményezés 
és személyes felelősség gyakorlását, a döntéshozatalt összetett és előre 
kiszámíthatatlan helyzetekben, valamint a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló 
tanulási képességeket, 

– saját tevékenységük kritikus értékelésének képessége, valamint értékek kialakítására 
és megtartására törekvő céltudatos magatartás. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök 8-12 kredit: 

klasszikus tibeti nyelv, modern tibeti nyelv (lhászai nyelvjárás), forrásfeldolgozási 
ismeretek, szakirodalmi ismeretek. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 18-22 kredit 

a) nyelvfejlesztés: általános és szaknyelvi (a tibeti írásbeliség területeinek átfogó 
megismerése, az azokra jellemző szaknyelvek sajátosságainak és terminológiájának 
elsajátítása), 
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b) történelmi és művelődéstörténeti ismeretek: Tibet és Belső-Ázsia története, tibeti nyelvű 
történeti források feldolgozása; tibeti művelődéstörténet, a hagyományos tibeti állam, 
társadalom, gazdaság felépítése; Tibet vallásai, a tibeti és belső-ázsiai buddhizmus 
története, bön, népi vallásosság; buddhista művészet; 

c) nyelvtudományi ismeretek: általános [(leíró nyelvtan: fonológia, morfológia, szintaxis) és 
nyelvfejlesztési ismeretek, történeti és összehasonlító nyelvtudomány] és a tibeti 
kultúrkört és környezetét érintő nyelvészeti témakörök tanulmányozása; a vonatkozó tibeti 
nyelvű források filológiai feldolgozása, elemzése; a tudományos módszerek elsajátítása és 
alkalmazása. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 68-100 kredit 

differenciált szakmai ismeretek: 48-80 kredit 

a) választható speciális programok ismeretei: (30-40 kredit) 

választható modulok: nyelvtudomány (klasszikus és modern tibeti nyelv, nyelvjárások, 
nyelvtörténet, sino-tibeti nyelvcsalád); irodalomtudomány (tibeti buddhista irodalom); 
történettudomány (Tibet és tágabb környezetének története, tibeti történeti források 
feldolgozása, elemzése); művelődéstörténet (tibeti és belső-ázsiai buddhizmus, vallástörténet, 
bön, buddhista művészet); 

b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más 
speciális kérdéskörök ismeretei 18-40 kredit; 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei:  
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal 

egyenértékű nyelvvizsga szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a 
korábbi tanulmányai szerint a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak tibeti szakirányának 
nyelvi, nyelvtudományi, irodalomtudományi, történeti, művelődéstörténeti ismeretköreiből. A 
4.2. és a 4.3. pont szerinti előtanulmányokkal rendelkezők esetében további 10 kredit 
klasszikus és modern tibeti nyelvi ismeret szükséges, melyet a mesterképzéssel 
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban 
meghatározottak szerint kell megszerezni. 

 

 

52. RÉGÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK 
 

1. A mesterképzési szak megnevezése: régészet 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

− végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 
− szakképzettség: okleveles régész 
− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Archaeology 
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− választható szakágak: ősrégészet, antik /görög-római/ régészet, római provinciák 
régészete, kora keresztény régészet, népvándorlás kori régészet, középkori régészet, 
kora újkori régészet, az Eurázsiai steppe és a finnugor népek régészete, az ókori Elő-
Ázsia régészete, archaeometria; 

− szakágak angol nyelvű megnevezése: Prehistory, Classical (Greek and Roman) 
Archaeology, Roman Provincial Archaeology, Early Christian Archaeology, 
Archaeology of the Migration Period, Medieval Achaeology, Archaeology of the Early 
Modern Period, Archaeology of the Eurasian Steppes and Finno-Ugric People, 
Archaeology of the Ancient Western Asia, Archaeometry. 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a történelem alapképzési szak régészet 
szakiránya. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kredit  

6.1. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-20 kredit; 

6.2. A differenciált szakmai anyaghoz, illetve szakágakhoz rendelhető kreditek száma: 70-
90 kredit; 

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit; 

6.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.5. A gyakorlati ismeretek aránya az intézményi tanterv szerint legalább: 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a régészet  általános ismeretanyagából és a 

választott szakágak ill. azok segédtudományainak területén megszerzett ismereteik birtokában 
képesek a régész mesterség gyakorlására. A forrásfeltárás és -értelmezés régészeti 
módszereinek ismeretében legalább két korszak problémáit ismerik. A végzettek alkalmasak 
régészeti források és lelőhelyeket felkutatására, feltárására és feldolgozására, valamint ilyen 
jellegű múzeumi gyűjtemények kezelésére. A régészeti emlékanyag mellett ismerik a 
kulturális örökség más területeit is, és felkészültek arra, hogy ezen örökséggel kapcsolatos 
alapfeladatokat ellássanak minden olyan intézményben, amelynek feladata a kulturális 
örökség feltárása, védelme, feldolgozása és bemutatása. Emellett rendelkeznek olyan 
ismeretekkel, amelyek a közgyűjtemények régész-muzeológus munkakörének betöltéséhez 
szükségesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– egy fő- és egy mellékszakág módszertanát és tudásanyagát, 

– a régészeti források feltárásának, elemzésének és értelmezésének módszereit, 

– a régészeti muzeológia ill. örökségvédelem módszertanát és tudásanyagát,   

– az összetett tudományos problémákkal foglalkozó dolgozatok elkészítésének 
módszereit, 

– a régészeti felderítő munka és az ásatások megtervezésének, vezetésének és 
dokumentálásának módszereit, 

– a fogalmi gondolkodás és absztrakció értő használatát. 
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b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– régészeti források és lelőhelyek felkutatására, feltárására és feldolgozására, 

– a régészeti jellegű múzeumi gyűjtemények kezelésére, a közgyűjtemények régész-
muzeológus munkakörének betöltésére, 

– a kulturális örökség más területeinek kutatására, és ezen örökséggel kapcsolatos 
alapfeladatok ellátására minden olyan intézményben, amelynek feladata a kulturális 
örökség feltárása, védelme, feldolgozása és bemutatása,  

– régészeti problémák tudományos szintű kutatására és publikálására, 

– legalább két idegen nyelv birtokában saját tudásuk folyamatos bővítésére. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– a régészet iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség, mély felelősségérzet a 
kulturális örökség védelme iránt, 

– a régészettel kapcsolatos tudományos problémák felismerésének és alkotó kezelésének 
képessége, 

– megfelelő szintű nyelvtudás a hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozásához, 

– múzeumi gyűjtemények kezelésének és gyarapításának képessége, 

– ásatás és más régészeti terepmunka önálló irányításának képessége, 

– saját tevékenység kritikus értékelésének képessége, valamint értékek kialakítására és 
megtartására törekvő céltudatos magatartás. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  

8.1. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 15-20 kredit:  

 régészeti muzeológia, örökségvédelem, múzeumi munka gyakorlati ismeretei, ásatási  
terepi ismeretek, ásatás szervezési és vezetési ismeretek. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 90-110 kredit:  

differenciált szakmai ismeretek 70-90 kredit: 

a) választható szakágak ismeretei: 

az alábbiak közül két szakág választása kötelező, amelyből a főszakág kreditértéke 40-50, 
a mellékszakág kreditértéke 15-20: 

ősrégészet, antik /görög-római/ régészet, római provinciák régészete, kora keresztény 
régészet, népvándorlás kori régészet, középkori régészet, kora újkori régészet, az 
Eurázsiai steppe és a finnugor népek régészete, az ókori Elő-Ázsia régészete, 
archaeometria; 

b) a főszakághoz kötődő további speciális ismeretek 15-20 kredit: 

a főszakág jellegének megfelelően a kötelező témaköröket kiegészítő speciális ismeretek 
az alábbi témakörökben: településrégészet, temetők régészete, építészet, művészet, 
kézművesség, csere és kereskedelem, epigráfia, oklevéltan, éremtan, címertan, pecséttan, 
ikonográfia, vallástörténet, forrásolvasás, gazdaságtörténet, technológia, georégészet, 
légirégészet, paleopatológia stb; 

diplomamunka: 20 kredit. 
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9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A szakmai gyakorlat tanásatásokon történik, melyek időtartama 70 óra, valamint 

múzeumi gyakorlat, melynek időtartama 110 óra. 

10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve 

azzal egyenértékű nyelvvizsga letétele szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen 
az adott szakmának tudományos szakirodalma van. Ehhez legalább további egy – a főszakág 
jellegzetességének megfelelő, intézményi tantervben meghatározott – élő idegen nyelv 
ismerete szükséges olvasási szinten. 

 
 
 
 
 
 

53. JAPANOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 
 

1. A mesterképzési szak megnevezése: japanológia 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles japanológia szakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Japanese Studies 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszak: keleti nyelvek és kultúrák alapképzési 
szak japán szakiránya. 

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 
számításba vehető alapképzési szakok: a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak további 
szakirányai. 

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok 
az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési 
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy 
egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit  

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 5-15 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-60 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-45 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: legalább 
6 kredit;  

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: körülbelül 50%. 
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7.  A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik japán nyelvtudásuk és Japánra vonatkozó 
ismereteik birtokában az üzleti életben, a tudományban, az államigazgatásban, a 
diplomáciában magas szintű szakmai munka végzésére képesek japán nyelvismeretet igénylő 
feladatok ellátásával. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés 
keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a japanológia alapvető ágainak, területeinek (történettudomány, irodalomtudomány, 
nyelvtudomány, vallás- és filozófiatörténet, kultúra- és művészettörténet, filológia) 
legfontosabb alapismereteit, 

– a modern japán írott és beszélt nyelvet Japán Nyelvi Alkalmassági Vizsga (Nihongo 
Noryoku Shiken) felsőfok (Ikkyu) szintjén,  

–  a klasszikus japán írott nyelvet legalább középszinten, 

– a japán nyelv, irodalom, történelem és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és 
magyarázatához szükséges kutatási módszereket, 

– a japán nyelv, irodalom, történelem és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és 
magyarázatához szükséges megfelelő információkat, 

– a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás – eredeti látás- és 
gondolkodásmód birtokában történő – gyakorlati alkalmazását, 

– a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát, mely képessé teszi őket mind a 
japanológiában, mind interdiszciplináris területeken az aktuális kutatások és a tudományos 
munka kritikus értékelésére, a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek 
értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– a japanológia területén szerzett speciális jártasságuk és elmélyült műveltségük birtokában 
fogalmi és absztrakt gondolkodást, valamint gyakorlati készségeket igénylő feladatok és 
munkakörök ellátására, 

– szakmájuk mesterszintű, sokoldalú, interdiszciplináris és multidiszciplináris elméleti és 
gyakorlati művelésére és az önálló kutatásra, 

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenység kifejtésére és eredeti ötletek felvetésére, 
valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és 
végrehajtására, 

– a japanológiában, illetve interdiszciplináris területeken az aktuális kutatások és a 
tudományos munka kritikus értékelésére, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei 
megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek 
kialakítására,  

– különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika 
kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére, 

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a japán nyelvvel és 
kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására, 
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- japán nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni, továbbá az 
információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző 
nézőpontok szerint magas szinten bemutatni. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– motiváció, elkötelezettség és minőségtudat a japán nyelvet és kultúrát illetően, 

– a japán nyelvvel, irodalommal és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív 
kezelési képessége, 

– együttműködési készség, 

– kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás, 

– fogalmi gondolkodás, 

– az absztrakció képessége, 

– kritikai attitűd, 

– értékközpontúság. 

8.  A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 
8.1.  Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 5-15 kredit 

klasszikus japán filológia, japán nyelvészet és nyelvtudomány, modern japán nyelv, alapozó 
kínai nyelvképzés. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-60 kredit 

klasszikus japán írott nyelv, hagyományos prózairodalmi nyelvi ismeretek, japán nyelvészet, 
leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek,  japán 
irodalomtudomány, ókori és középkori filozófiatörténet, ókori és középkori esztétikatörténet, 
ókori és középkori vallástörténet, ókori és középkori egyháztörténet, történettudomány, 
politikatörténet, régészet, művészettörténet, kultúrtörténet. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 45-65 kredit: 

differenciált szakmai ismeretek: 25-45 kredit 

a) különböző műfajú irodalmi és egyéb szövegek elemző olvasása, nyelv- és 
irodalomtudományi ismeretek, művelődéstörténeti ismeretek, a szak- és műfordítás alapjai, a 
tudományos kutatás területei és módszerei; 

b) a szakhoz kötődő területeken további történettudományi, kultúratudományi ismeretek, 
nyelvi kurzusok, 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal 
egyenértékű angol nyelvvizsga vagy egy további nyelvből államilag elismert középfokú 
C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit 
értékű ismeret a korábbi tanulmányai szerint a keleti nyelvek és kultúrák alapszak japán 
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szakirányának történettudományi, nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi 
ismeretköreiből. 

A 4.2. pontban felsorolt alapképzési szakon végzettek esetében továbbá középfokú nyelvtudás 
szükséges japán nyelvből. 

A 4.3. pontban felsorolt alapképzési szakon végzettek esetében továbbá a Japán Nyelvi 
Alkalmassági Vizsgán (Nihongo Noryoku Shiken) megszerzett középfokú (Nikyu) vagy 
középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges japán 
nyelvből. 

 

 

54. TURKOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: turkológia 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles turkológia szakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Turkic Studies 

– választható szakirányok: török filológia, oszmán történelem 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 

4. 1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapszakok: a keleti nyelvek és 
kultúrák alapképzési szak török szakiránya. 

4. 2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 
vehető alapképzési szakok: a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak további szakirányai. 

4. 3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kredit 

6. 1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit; 

6. 2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit;  

6. 3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek: 60-80 kredit; 

6. 4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit; 

6. 5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6. 6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 
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7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a turkológia különböző szakterületein 
(nyelvek, történelem, irodalom, művelődés- és vallástörténet, művészettörténet, modern 
országismeret), valamint a klasszikus oszmánli és a mai török nyelvben magas szintű 
jártassággal, élő nyelvi tapasztalatokkal, valamint számottevő klasszikus perzsa vagy 
klasszikus arab nyelvi ismeretekkel is rendelkeznek. A turkológia területén szerzett speciális 
jártasságok és elmélyült műveltség birtokában képesek gyakorlati készségeket igénylő 
feladatok és munkakörök ellátására az államigazgatásban és a kulturális élet számos területén. 
Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő 
folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a mai törökországi török nyelvet felsőfokon, 

– a klasszikus perzsa vagy a klasszikus arab nyelvet olvasási szinten,  

– a megfelelő vallás- és művelődéstörténeti ismeretanyagot, 

– az önállóan végzett kutatómunkához szükséges fogalmi és absztrakt gondolkodás elemeit, 

– az összetett tudományos problémákkal foglalkozó dolgozatok elkészítéséhez szükséges 
módszertant; 

továbbá 

a török filológia szakirányon végzettek: 

– a török népek és nyelvek diakrón és szinkrón állapotát, 

– a törökség történetét a kezdetektől napjainkig, 

– a török nyelvű szövegemlékeket, különös tekintettel a klasszikus oszmánli és keleti-török 
(turkí) irodalmi és történeti szövegek olvasására, értelmezésére, 

– a klasszikus török irodalmak (oszmánli, keleti-török, azerí) történetének forrás szintű 
ismeretanyagát, 

– az azerí, özbeg, kazak, tatár nyelv valamelyikét olvasási szinten; 

az oszmán történelem szakirányon végzettek: 

– az Oszmán Birodalom és a Török Köztársaság történetének elmélyült, forrásszintű 
ismeretanyagát, 

– az oszmán-török elbeszélő forrásokat, 

– az oszmán-török okleveles kútfők készségszintű kezelését. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– ismereteiket mind a gyakorlati élet területén kamatoztatni, mind az önálló tudományos 
kutatómunka eredményeit írásban megfogalmazni és szóban tudományos fórumokon 
megjeleníteni, 

– fogalmi és absztrakt gondolkodást, valamint gyakorlati készségeket igénylő feladatok és 
munkakörök ellátására, szakmájuk mesterszintű, sokoldalú, interdiszciplináris és 
multidiszciplináris elméleti és gyakorlati művelésére, 

– a széleskörű keleti (orientalisztikai) ismeretek, a nyugati kultúra és tudományos 
gondolkodás birtokában a mai nemzetközi politikai, társadalmi, valamint az irodalmi és 
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művészi tevékenységnek az eddigieknél mélyebb és behatóbb megismerésére, megértésére és 
értékelésére; 

továbbá 

a török filológia szakirányon végzettek:  

– a tömegesen rendelkezésre álló (irodalmi, történeti, szociológiai, nyelvi stb.) publikálatlan 
források feldolgozására, 

– az Európai Unió országaiban, az Orosz Föderáció területén, Iránban, Közép-Ázsiában, 
Kínában élő török népeket, közösségeket érintő történeti és modern politikai események, 
valamint társadalmi kérdések mélyebb megértésére, interpretálására, 

– közepes nehézségű klasszikus perzsa vagy klasszikus arab szövegek megértésére; 

az oszmán történelem szakirányon végzettek: 

– még kiadatlan oszmán-török források feldolgozására, értelmezésére és publikálására, 

– önálló kutatómunkájuk eredményeinek írásban történő publikálására, vagy tudományos 
fórumokon való szóbeli megjelenítésére, 

– magas szintű mai török nyelvtudásuknak köszönhetően tolmácsolási, fordítási, elemzési 
feladatok elvégzésére, 

– a Török Köztársaságot érintő aktuálpolitikai események elemzésére, hátterének 
megvilágítására, magyarázatára. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– magas szintű szakmai motiváltság és elkötelezettség, 

– fejlett elemzőkészség, 

– önálló ítéletalkotás képessége, 

– különböző kultúrák közötti hasonlóságok és különbségek feltárásának képessége, 

– jó kommunikációs készség. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 8-12 kredit  

– a turkológiához, annak különböző területeihez kapcsolódó történeti, nyelvtudományi, leíró 
nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, irodalomtudományi, 
valamint vallás- és művelődéstörténeti ismeretek; 

– az oszmanisztika különféle kutatási területeihez tartozó történeti, gazdaságtörténeti, 
diplomatikai, művelődés- és művészettörténeti ismeretek. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 15-25 kredit 

– nyelvfejlesztési modul: a hallgatók nyelvtudásának a Közös Európai Referenciakeret B2 
szintre történő emelése;  

– olyan szakfordítási képességek kialakítása, amelyek által elsajátíthatják a filológiai 
gyakorlathoz és kutatáshoz, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges szakmai nyelv ismeretét. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 80-100 kredit 

differenciált szakmai ismeretek: 60-80 kredit 
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a) a történettudomány és/vagy a filológiai diszciplína (nyelv- és irodalomtudomány, 
művelődéstörténet, a szak- és műfordítás alapjai) elméleti és gyakorlati vetületei, a 
tudományos kutatás területei és módszerei; 

b) a szakirányok ismeretei 

    válaszható szakirányok: 

– török filológia, 

– oszmán történelem, 

c) a szakhoz kötődő további ismeretek: nyelvi, történettudományi, kultúratudományi, vagy 
egyéb speciális területeken meghirdetésre kerülő kurzusok;;  

diplomamunka: 20 kredit. 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 

A képzéshez törökországi (ankarai vagy isztambuli) nyelvi képzésen való részvétel 
kapcsolódik. Ennek elvégzése ottani vizsgához kötött. 

10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal 
egyenértékű nyelvvizsga letétele szükséges angol/német/francia/orosz nyelvből. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen 50 kredit a korábbi 
tanulmányai szerint a keleti nyelvek és kultúrák alapszak török szakirányának 
nyelvtudományi, irodalomtudományi, történelemtudományi, valamint vallás- és 
művelődéstörténeti ismeretköreiből, amelyből – amennyiben előzetes végzettségét a 4.2. 
pontban felsorolt alapképzési szakon szerezte – 15 kredit a mesterfokozat megszerzésére 
irányuló képzéssel párhuzamosan a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint teljesíthető. 

A 4.3. pont szerinti előtanulmányokkal rendelkezők az 50 kredit tanulmányi követelményt 
középfokú állami nyelvvizsgával egyenértékű török nyelvtudás birtokában is teljesíthetik úgy, 
hogy a mesterszakra történő belépéshez a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak török 
szakirányának irodalomtudományi, történelemtudományi, vallás- és művelődéstörténeti 
ismeretköreiből 25 kreditet szereznek. Ezen ismeretek a felvételtől számított két féléven belül, 
a felsőoktatási intézmény tantervében meghatározottak szerint a mesterképzési 
tanulmányokkal párhuzamosan is teljesíthetők. 

 

 

55. ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 
 

1. A mesterképzési szak megnevezése: asszíriológia 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles asszíriológia szakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Assyriology 
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3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ókori nyelvek és kultúrák 

alapképzési szak asszíriológia szakiránya. 

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési 
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy 
egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául 
szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli 
bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-50 kredit; 

6.2. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-55 kredit; 

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditérték: 10 kredit; 

6.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvi, történelmi, irodalmi, 

vallástörténeti és kultúrtörténeti ismereteik birtokában képesek szakmájuk művelésére 
(könyvtárakban, múzeumokban kutatói állások betöltésére), önálló kutatómunkára, 
tudományos ismeretterjesztésre (pl. könyvkiadóknál, felnőttképzési fórumokon). Megfelelő 
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– az akkád és sumer nyelvet, illetve az ezen nyelvek lejegyzésére használt ékírásos 
írásrendszert olyan szinten, hogy az képessé teszi őket az ezeken a nyelveken írt szövegek 
valamennyi nagyobb típusának olvasására, megértésére, értelmezésére és fordítására, 

– az ókori Mezopotámia történelmének és kultúrájának egészét, melyről rendszerezett, 
elméletileg megalapozott, sokrétű tudással bírnak, 

– áfogó és alapos módon az ókori Közel Kelet nyelveit, történetét, régészetét és kultúráját, 

– legalább egy másik sémi vagy „ékírásos” nyelv rendszerét (például: héber, arámi, arab, 
ugariti, hettita) középfokon, 

– azokat a korszerű alaptudományi ismereteket, melyek lehetővé teszik a különböző 
szakterületek (történettudomány, nyelvtudomány, irodalomtudomány stb.) eredményeinek 
és megközelítéseinek alkalmazását az ókori Mezopotámia nyelveinek, történetének, és 
kultúrájának kutatásában, 

– az ókortudományban és a szakirány területén érvényes ismeretszerzés általános módjait s a 
megfelelő főbb kutatási módszereket. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint 
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a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és 
végrehajtására, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei 
megértésének elmélyítésére és önműveléssel folyamatosan új képességek kialakítására, 

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint az ókori Mezopotámia 
nyelveivel, történetével, és kultúrájával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő 
munkakörök ellátására. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek, 
kompetenciák: 

– motiváció és elkötelezettség az ókori Mezopotámia nyelveit, történetét, és kultúráját 
illetően, 

– az ókori Mezopotámia nyelveivel, történetével, és kultúrájával kapcsolatos problémák 
felismerési és kreatív kezelési képessége, 

– együttműködési készség, 

– kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás, 

– fogalmi gondolkodás, 

– az absztrakció képessége, 

– kritikai attitűd, 

– értékközpontúság. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  

8.1. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 30-50 kredit 

a) nyelvi ismeretek (20-30 kredit): leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és 
nyelvfejlesztési ismeretek, akkád és sumer szövegolvasás, sumer lexikográfia; 

b) történeti, kultúrtörténeti ismeretek (10-20 kredit): Mezopotámia vallástörténete, régészete, 
művészettörténete, kultúrtörténete, Mezopotámia irodalomtörténete. 

 

8.2. A differenciált szakmai ismeretanyag kötelezően választható ismeretkörei: 60-80 kredit 

a) kötelezően választható ismeretek: 35-45 kredit 

az ókori Mezopotámia történetének írott forrásai (az írott források elemzésének kérdései), az 
ókori Mezopotámia tárgyi emlékei (régészeti és művészettörténeti problémák), az ókor 
Mezopotámia irodalma (különös tekintettel a kortárs irodalomtudomány alkalmazására), az 
ókori Közel–Kelet hadtörténete, az ókori Mezopotámia nyelveinek nyelvészeti kutatása 
(akkád nyelvtörténet, összehasonlító sémi nyelvészet, sumer nyelvtani problémák), 
írástörténet, az ékírásos szövegek filológiai problémái (paleográfia, szövegkritika és –kiadás); 

b) további válaszható ismeretek: 5-15 kredit 

sémi nyelvészet, további sémi nyelvek tanulmányozása, paleográfia, összehasonlító 
vallástörténet, régészet, művészettörténet, történeti szemináriumok; 

 diplomamunka: 20 kredit. 

 

 



 
 
 
 
14174 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y  2008/120. szám 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei:  
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal 

egyenértékű nyelvvizsga angol/német/francia/olasz/orosz/spanyol nyelvből vagy egy további 
nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges. További 
követelmény a latin és görög nyelv alapfokú ismerete az abszolutórium megszerzéséhez. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A 4.2. pontban megjelölt esetekben a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló 

ismeretek – a felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján a mesterszakra 
történő jelentkezéskor elismerhető legyen legalább 50 kredit az ókori nyelvek és kultúrák 
alapképzési szak asszíriológia szakirányának ismeretköreiből. A mesterszak – a hallgató 
előtanulmányainak áttekintése alapján, azok kiegészítése céljából – előírja a hallgató számára 
legfeljebb 20 további kredit megszerzését, melyeket a hallgatónak a mesterfokozat 
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a 
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell 
teljesítenie. 

 

 

56. IRANISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: iranisztika 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

- szakképzettség: okleveles iranisztika szakos bölcsész 

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Iranian Studies 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a keleti nyelvek és kultúrák 
alapképzési szak iranisztika szakiránya. 

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető 
alapképzési szakok: a bölcsészettudományi terület alapképzési szakjai. 

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit  

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit; 
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6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kötelezően megszerzendő kreditek száma: 
60-80 kredit;  

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit;  

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az iranisztika különböző szakterületein 

(nyelvek, történelem, irodalom, művelődés- és vallástörténet, művészettörténet, modern 
országismeret), valamint a klasszikus és a modern perzsa nyelvben magas szintű jártassággal, 
élő nyelvi tapasztalatokkal, valamint számottevő arab nyelvi ismeretekkel is rendelkeznek. Az 
iranisztika területén szerzett speciális jártasságok és elmélyült műveltség birtokában képesek 
gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására az államigazgatásban és a 
kulturális élet számos területén. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori 
képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a modern perzsa nyelvet felsőfokon, 

– az iráni népek történetét: a modern Irán, valamint a földrajzilag és nyelvileg szorosan 
kapcsolódó régiók (Közép-Ázsia, Afganisztán, India) helyzetét, 

– a klasszikus és modern perzsa irodalom nyelvi forrásaihoz kapcsolódó filológiai 
(szövegkritikai, stb.), irodalomtörténeti és irodalomelméleti (prozódia, rímtan, retorika, stb.) 
kérdéseket, 

– a megfelelő vallás- és művelődéstörténeti ismeretanyagot, 

– az önállóan végzett kutatómunkához szükséges fogalmi és absztrakt gondolkodás elemeit. 

b) A mesterképzési szakon végzettek a fenti ismeretek birtokában alkalmasak: 

– ismereteiket mind a gyakorlati élet területén kamatoztatni, mind az önálló tudományos 
kutatómunka eredményeit írásban megfogalmazni és szóban tudományos fórumokon 
megjeleníteni: a kutatómunka ezen a fokon elsősorban a tömegesen rendelkezésre álló 
(irodalmi, történeti, szociológiai, nyelvi stb.) publikálatlan források feldolgozására épül, és ez 
a kutatói pályán viszonylag gyors előrehaladást jósol, 

– történeti és modern politikai események, valamint társadalmi kérdések mélyebb 
megértésére, interpretálására, 

– a modern perzsa nyelv ismeretén túl fordítási és tolmácsolási gyakorlatok birtokában – 
összekapcsolva ezeket nyelvterületi tapasztalatokkal – tolmácsolási, elemzési feladatok 
elvégzésére, 

– közepes nehézségű klasszikus arab szövegek szótár segítségével való megértésére, 

– az iranisztika terén szerzett, ma egyre több aktualitást hordozó ismereteikkel olyan, ma 
általánosan és széles körben nem ismert területek, jelenségek, fogalmak és forrásadatok 
interpretálására, megértésére, melyek – egyedi és értékes ismeretek lévén – kutatói 
elfogadásukat nagyban elősegíti, valamint ezek gyakorlati hasznosíthatósága miatt azok 
birtokosát a munkaerőpiacon értékessé és keresetté teszi, 

– a széleskörű keleti (orientalisztikai) ismeretek, a nyugati kultúra és tudományos 
gondolkodás birtokában a mai nemzetközi politikai, társadalmi, valamint az irodalmi és 
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művészi tevékenységnek az eddigieknél mélyebb és behatóbb megismerésére, megértésére és 
értékelésére. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– analitikus gondolkodás,  

– kreativitás, 

– kritikai érzékenység, 

– az önálló gondolkodás és problémamegoldás képessége, 

– megfelelő szintű nyelvtudás a nemzetközi szakirodalom feldolgozásához, 

– együttműködési készség,  

– személyes felelősség, 

– önálló tanulási képességek, 

– kritikai attitűd. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 8-12 kredit 

az iranisztikához, annak különböző területeihez kapcsolódó történeti, nyelvtudományi, 
irodalomtudományi, valamint vallás- és művelődéstörténeti ismeretek. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 15-25 kredit 

nyelvi kérdések (a nyelv rétegzettsége: a klasszikus és modern perzsa nyelv különbsége, írott 
és beszélt nyelv viszonya a perzsa nyelvtörténetben), leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, 
szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, irodalomtörténeti és -elméleti kérdések (műfajelmélet 
és –történet), a történelem és a történettudomány kérdései (pl. etnikai elemek az újkori 
dinasztikus történetben, városi fejlődés, királyság-alkotmányos monarchia-köztársaság), 
modern társadalom- és művelődéstörténet (képzőművészetek). A nyelvi ismereteket elmélyítő 
képzés (rétegnyelvek, dialektális elemek). 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 80-100 kredit 

differenciált szakmai  ismeretek: 60-80 kredit 

a) a szakmai törzsanyagot elmélyítő további irodalom-, nyelv-, történettudományi, vallás- és 
művelődéstörténeti (művészettörténeti) kurzusok (30-40 kredit); 

b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más 
speciális kérdéskörök ismeretei (30-40 kredit); 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal 

egyenértékű nyelvvizsga angol/német/francia vagy orosz nyelvből vagy egy további, az 
alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő nyelvből államilag elismert középfokú 
C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen 50 kredit a korábbi 
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tanulmányai szerint a keleti nyelvek és kultúrák alapszak iranisztika szakirányának 
nyelvtudományi, irodalomtudományi, történelemtudományi, vallás- és művelődéstörténeti 
ismeretköreiből, amelyből – amennyiben előzetes végzettségét a 4.2. pontban felsorolt 
alapképzési szakon szerezte – 15 kredit a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel 
párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 
meghatározottak szerint is teljesíthető. 

A 4.3. pont szerinti előtanulmányokkal rendelkezők az 50 kredit tanulmányi követelményt 
középfokú állami nyelvvizsgával egyenértékű újperzsa nyelvtudás birtokában is teljesíthetik 
úgy, hogy a mesterszakra történő belépéshez a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak 
iranisztika szakirányának irodalomtudományi, történelemtudományi, vallás- és 
művelődéstörténeti ismeretköreiből 25 kreditet szereznek. Ezen ismeretek a felvételtől 
számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tantervében meghatározottak szerint a 
mesterképzési tanulmányokkal párhuzamosan is teljesíthetők. 

 

 

57. HEBRAISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 
 

1. A mesterképzési szak megnevezése: hebraisztika 

2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles hebraisztika szakos bölcsész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Hebrew Studies 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: keleti nyelvek és kultúrák 

alapképzési szak hebraisztika szakiránya. 

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető 
alapképzési szakok: az ókori nyelvek és kultúrák, a keleti nyelvek és kultúrák, a 
vallástudomány; továbbá a hitéleti (teológia, judaisztika) képzési terület alapképzési 
szakjai, valamint a bölcsészettudományi képzési terület további alapképzési szakjai. 

4.3. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők 
figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, 
osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit 
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási 
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-40 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-65 kredit; 
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6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditérték: 10 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvi, történelmi, irodalmi, 

vallástörténeti és kultúrtörténeti ismereteik birtokában képesek szakmájuk művelésére 
(könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban kutatói állások betöltésére), önálló 
kutatómunkára, tudományos ismeretterjesztésre (pl. könyvkiadóknál, zsidó közművelődési 
intézményekben, felnőttképzési fórumokon). Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek 
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a héber nyelv különböző korszakait és fontosabb nagy szövegcsoportjait, 

– a klasszikus héber nyelvet felsőfokon (C1), a modern héber nyelvet legalább B2 szinten  

– a héber nyelv- és irodalomtörténetet, 

– a zsidó történelmet,  

– a zsidó vallást, 

– az ókori Kelet vallástörténetét, 

– legalább két másik sémi vagy „zsidó” nyelvet (például: arámi, akkád, arab, jiddis) 
középfokon, 

– a bibliai- és a judaisztikai tudománytörténetet,  

– Izrael régészeti vonatkozásait. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak 

– általános értelmiségi tájékozottságot valamint a héber nyelvvel és az ókori Kelet 
kultúrájával, a zsidó kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör 
ellátására, 

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új 
képességek kialakítására, 

– saját kutatásaikhoz vagy tudományos munkáikhoz szükséges információk beszerzésére, 

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák 
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, 

– a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és 
végrehajtására, 

– a héber nyelv és zsidó kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és 
magyarázatához szükséges kutatási módszerek alkalmazására. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– a héber nyelv és zsidó kultúra iránti elkötelezettség, ezek átadását illető minőségtudat, 

– kritikai attitűd, 

– értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás, értékközpontúság, 
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– a héber nyelvvel és a zsidó kultúrával kapcsolatos problémák felismerésére és kreatív 
kezelésére való képesség, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák 
készségszintű használata, 

– megfelelő szintű nyelvtudás a hazai és a nemzetközi szakirodalom feldolgozásához, 

– fogalmi gondolkodás és az absztrakció képessége. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  

8.1.  Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök 8-12 kredit; 

leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, szakmai 
nyelvfejlesztés. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-40 kredit 

a) nyelvi ismeretek: 10-20 kredit 

héber nyelvtörténet, Biblia és poszt-biblikus szövegolvasás, 

b) történeti, kultúrtörténeti ismeretek: 10-20 kredit 

az ókori Kelet története, zsidó történelem, héber/zsidó irodalomtörténet, zsidó   
vallástörténet, Izrael régészete, zsidó művészettörténet, filozófia- és kultúrtörténet. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 65-85 kredit 

Differenciált szakmai ismeretek: 45-65 kredit  

a) választható speciális programok ismeretei: 35-45 kredit 

 – a bibliatudomány szövegközpontú tanulmányai (bibliai szövegolvasási stúdiumok, 
targumi, qumráni, rabbinikus szövegek, középkori kommentárirodalom); nyelvi 
felkészítés (pl. arámi nyelv); történelmi, régészeti, hermeneutikai stb. tanulmányok; 

– zsidó tudományok: zsidó történelem, irodalom, filozófia, művelődéstörténet 
(rabbinikus irodalom, a jiddis vagy más „zsidó” nyelv és kultúra, a modern héber nyelv és 
irodalom vagy a modern zsidó történelem és kultúra); 

 b) a szakhoz kötődő további szabadon választható ismeretek (10-20 kredit) pl. 
klasszika filológiai tanulmányok, Septuaginta/Vulgata szövegolvasás, sémi nyelvészet, 
további sémi nyelvek tanulmányozása, ékírásos stúdiumok, paleográfia, összehasonlító 
vallástörténet, a Közel-Kelet népei, irodalmai, régészet, művészettörténet, zsidó zene, 
folklór, történeti szemináriumok, műfordítás; 

 diplomamunka: 20 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal 

egyenértékű nyelvvizsga szükséges angol/német/francia/olasz/orosz/spanyol nyelvből, vagy 
egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag 
elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges. További feltétel a latin 
nyelv alapfokú ismerete. 

10. A mesterképzésbe való felvétel további feltételei: 
A 4.2. pont szerinti tanulmányokkal rendelkezők esetében a hallgatónak a kredit 

megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – 
összevetése alapján elismerhető legyen 
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– az ókori nyelvek és kultúrák, a keleti nyelvek és kultúrák, a vallástudomány; továbbá a 
hitéleti (teológia, judaisztika) képzési területen végzettek esetében legalább 40 kredit, 
amelyből 20 kredit értékben héber nyelv és szövegolvasási ismeretekkel már a jelentkezéskor 
rendelkeznie kell a hallgatónak. A keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak hebraisztika 
szakirányának további 20 kredit értékű ismeretét a mesterfokozat megszerzésére irányuló 
képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény 
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni; 

– a további bölcsészettudományi alapképzési szakon végzettek esetében legalább 50 kredit a 
korábbi tanulmányai szerint, amelyből 20 kredit értékben héber nyelv és szövegolvasási 
ismeretekkel már a jelentkezéskor rendelkeznie kell a hallgatónak. A keleti nyelvek és 
kultúrák alapképzési szak hebraisztika szakirányának további 30 kredit értékű ismeretét a 
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két 
féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak 
szerint kell megszerezni. 

A 4.3. pont szerinti tanulmányokkal rendelkezők esetében a hallgatónak a kredit 
megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – a felsőoktatási törvényben meghatározott – 
összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit keleti nyelvek és kultúrák 
alapképzési szak hebraisztika szakirányának ismeretköreiből. 
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9. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 15.) OKM rendelethez 

 

[3. számú melléklet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 
szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez] 

. SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET 

2. REKREÁCIÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: rekreáció 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc) 

– szakképzettség: okleveles rekreáció irányító 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Certified Recreation Leader 

– választható szakirányok: sportrekreáció-sportturizmus; egészségmegőrzés-rehabilitáció; 

– a választható szakirányok angol nyelvű megjelölése: recreation with specialization in 
sportrecreaton and sportturism; recreation with specialization in health promotion and 
rehabilitation 

3. Képzési terület: sporttudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakok: rekreációszervezés 
és egészségfejlesztés alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 
törvény szerinti főiskolai szintű rekreáció és egészségtantanár szakok. 

4.2. A bementhez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető 
alapképzési szakok: testnevelő-edző, humánkineziológia, a felsőoktatásról szóló 1993. évi 
LXXX. törvény szerinti főiskolai és egyetemi testnevelő tanár, humánkineziológia és 
gyógytornász szakok. 

5. Képzési idő: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-20 kredit 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-30 kredit 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 60-65 kredit 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit 

6.5. A diplomamunkához rendelt kredit érték: 10 kredit 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 25%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett természettudományi, orvos– és 
egészségtudományi ismereteik birtokában képesek az egészséges emberek rekreáció célzatú 
sportolásának, kulturált szabadidő eltöltésének segítésére, utazási kedvének kiszolgálására, a 
különböző típusú egészségközpontú szállodai animációk, szolgáltatások munkafeladatainak 



 
 
 
 
14182 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y  2008/120. szám 

ellátására. Orvosi felügyelet irányítás mellett részt vesznek az egészségkárosodott 
(kardiovaszkuláris, mozgásszervi, elhízott és túlsúlyos) emberek rehabilitációjában, melynek 
során azok egészségi állapota, életminősége releváns mozgásterápiával javítható, illetve teljes 
vagy részleges munkaképessége visszaállítható. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek 
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a rekreáció- rekreációs tevékenység irányító ellátásához szükséges testkulturális, természet– és 
társadalomtudományi ismeretanyagot,  

– minden életkorra kiterjedően az emberek szabadidős tevékenységének szervezési lehetőségeit, 

– az egészségi állapot stabilitási tartományának szélesítési módozatait,  

– az életminőség javításához, rehabilitációhoz szükséges szakszerű tanácsadási formákat,  

– az egészséges életmód megszervezésének fizikai, lelki és szociális lehetőségeit, 

– a bennük bízó csoporttagok iránti felelősségi viszonyokat,  

– a rekreáció értékeinek átszármaztatási, alkotó módon fejlesztő munkafolyamatát, 

– a szakterületre vonatkozó menedzselési és vállalkozási munkafolyamatot. 

b) A mesterképzési szakon végzettek legyenek alkalmasak:  

– a kulturált szabadidő-eltöltés sportoláson alapuló megtervezésére, szervezésére, az egyes 
életstílus-csoportok keretén belül, 

– preventív és részben rehabilitálást célzó tevékenység végzésére, 

– a vendégek fizikai állapotának megállapítására, vizsgálati eredmények alapján edzés- és 
táplálkozási programok készítésére,  

– a kutatási eredmények értékelésére, az eredmények gyakorlatban történő alkalmazására, 
valamint kutatási tervek elkészítésére,  

– sajátos eszközrendszerek felhasználásával a sportturizmus területén megjelenő igények 
felmérésére, a piaci viszonyokhoz alkalmazkodó szakszerű elemzésére, tervezésére és 
megvalósítására, 

– a test- és egészségkultúra, részben a művelődés területén végbemenő folyamatok szakszerű 
elemzésére, tervezésére és irányítására, a szabadidősport sajátos eszközrendszereinek 
alkalmazására, 

– az esetleges sportsérülésekben elsősegély nyújtására, a gyógyulási folyamatok elősegítésére, 
speciális mozgásprogramok alkalmazására sérülés vagy orvosi beavatkozások után, 

– a fizikai állapot meghatározására és célirányos fejlesztésének megtervezésére, 

– az egészségmegőrzés, az egészségi állapot javítására irányuló módszerek egyénre szabott 
kidolgozására valamennyi életkorban, 

– tudományos alapú projektek megtervezésére, megszervezésére és lefolytatására, a kutatási 
eredmények értékelésére és releváns következtetések levonására, 

– kutatócsoport tagjaként és egyénileg a rekreáció alkotó művelésére, valamint annak elméleti 
és gyakorlati továbbfejlesztésére, a kapott eredmények közlésére, 

– testkulturális és egészségszemléletű programok folyamatának direkt és indirekt irányítására, 

– pozitív egészségcentrikus szemléletmód, cselekvéskultúra és igény kialakítására, 
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– önálló testkulturális tevékenység végzésére, 

– betegségek megelőzésére szolgáló programok tervezésére és lefolytatására, 

– elhízás, szenvedélybetegségek, káros életmód megelőzése érdekében tanácsadásra, 

terhelésélettani vizsgálatok eredményének értelmezése, szakirányú szakképzettséggel vizsgálat- 
lebonyolításra, 

– wellness-, fitnesz- és egészségorientált klubok, intézmények munkájának tervezésére és 
irányítására, 

– hazai és nemzetközi szakmai és tudományos szervezetekben a szakterület képviseletére. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– azon tulajdonságok, amelyek biztosítják a pszicho-motoros képességek szintjének 
meghatározását és fejlesztését a szabadidősport valamennyi területén, az egészség megőrzését 
célzó tevékenységet folytató valamennyi szakirányú intézményben: nyitottság, döntéshozatali 
képesség, felelősségvállalás, vezető-szervező készség, közösségformáló képesség, 

– azon adottságok és készségek, amelyek birtokában oktathatják a rekreáció–rekreációs 
tevékenység irányítás speciális – tanári képesítést nem előíró – tantárgyait felsőfokú oktatási 
intézményekben: tanulási készség és jó memória, információfeldolgozási készség, igény a 
minőségi munkára, jó kommunikációs és konfliktuskezelő készség, 

– a tudományos kutatás végzéséhez szükséges olyan készségek, amelyek segítségével 
kutatómunkát végezhetnek kutató intézetekben: problémafelismerő és megoldó képesség, 
kreativitás, önállóság, manuális ügyesség, 

– az egy életen át tartó tanulás és a folyamatos szakmai továbbképzés iránti igény. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök 

8.1. Alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó 
ismeretkörök: 10-20 kredit 

természettudományi, orvos- és egészségtudományi ismeretek (alkalmazott élettan, alkalmazott 
pszichológia, egészségtudományi és EU egészségügyi ismeretek); 

társadalomtudományi ismeretek (jogi és közgazdasági ismeretek, pályázatírási ismeretek); 

közismereti alapismeretek (szakkommunikáció, alkalmazott rekreáció, menedzsment, a 
rekreáció-kutatás elmélete és módszertana, matematikai statisztika). 

8.2.  Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 25-30 kredit 

természettudományi, orvos- és egészségtudományi ismeretek [terhelésélettan, dietétika, 
humánbiológia, életszakaszok (gyermekkor, időskor /gerontológia/), közegészségtan, 
addiktológia, kardiológia, ortopédia, belgyógyászat, fizioterápia-, természetes gyógymódok]; 

mozgás- és sporttudományi ismeretek (mozgástanulás- és szabályozás, biomechanika, 
mozgáselemzés, méréstechnika, alkalmazott edzéselmélet és –módszertan); 

társadalomtudományi ismeretek (mentálhigiéné, relaxáció, autogén- és mentáltréning, 
szociálpszichológia, szabadidő-szociológia); 

egyéb ismeretek: alkalmazott technológia a rekreáció-, turizmus és a szabadidős szolgáltatások 
területén (a szabadidős szolgáltatások reklámozása/promóciója, üzleti rekreáció és turizmus). 

8.3  Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 70-75 kredit 

Differenciált szakmai ismeretek: 60-65 kredit 
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a) választható szakirányok: 55-60 kredit 

– sportrekreáció-sportturizmus szakirány: 

természettudományi, orvos- és egészségtudományi ismeretek: alkalmazott terhelésélettan, 
táplálkozástan, mozgatórendszeri sérülések mozgásterápiája, klinikai és rehabilitációs ismeretek, 
balneológia, hidroterápia, sport- és egészségügyi masszázs, mozgásszervi szűrőprogram, 
természetes gyógymódok, elhízás-hipertónia-diabetes mozgásterápia, kognitív és 
viselkedésterápiai alapismeretek, meteorológiai ismeretek alapjai; 

társadalomtudományi ismeretek: egészségpszichológia, a néprajz, és a népművészet alapjai, az 
építészet alapjai, építészeti stílusok, iparművészet, a képzőművészet alapjai, a művészettörténet 
alapjai; Magyarország és a környező országok helyföldrajza, idegenforgalmi és turisztikai 
nevezetességei, sportföldrajza; Magyarország védett területei, gyógyvizei és nemzeti parkjai, 
világörökség objektumai; környezetkultúra, a turizmus általános elmélete, turizmustervezés, 
termálturizmus, idegenforgalmi ismeretek, szállodai ismeretek, vendéglátási ismeretek, 
gasztronómiai alapismeretek, utazási irodai ismeretek; szervezéselmélet, idegenforgalmi 
közgazdaságtan, alkalmazott menedzsment és marketing, idegenforgalmi és egészségügyi 
szakkommunikáció; 

sporttudományi ismeretek: a sportrekreáció edzéselmélete és kutatásmódszertana, a 
sportturizmus kutatásmódszertana; 

sportági ismeretek: választott sportág edzésrendszere és vizsgálati módszerei, szabadtéri 
tevékenységek, sportok; vízi és kerékpárturizmus, sportturizmus, lovaglás-lósportok, 
lovasturizmus, szellemi sportok, technikai sportok, szállodai szolgáltatásokban megjelenő 
sportok, tánc; 

rekreációs mozgástani ismeretek: gyógygimnasztika, gyógytorna, gyógyúszás, ergonómiai torna, 
jogaelmélet és –gyakorlat; 

– egészségmegőrzés–rehabilitáció szakirány: 

természettudományi, orvos- és egészségtudományi ismeretek: alkalmazott terhelésélettan,  
táplálkozástan, sportsérülések mozgásterápiája, diagnosztikai és terápiás eljárások fizikai alapjai,  
balneológia, hidroterápia, sport- és egészségügyi masszázs, orvosi mozgásszervi szűrőprogram, 
természetes gyógymódok, betegség utáni rehabilitáció, elhízás-hipertónia-diabetes 
mozgásterápia, kognitív és viselkedésterápiai alapismeretek; 

társadalomtudományi ismeretek: egészségpszichológia, alkalmazott menedzsment, 
egészségfejlesztés módszertana, szervezetfejlesztés, projektmenedzsment, az egészségmegőrzés 
társadalmi meghatározottsága; 

mozgástani ismeretek: mozgásszabályozás, pszichoreguláció, gyógygimansztika, ergonómia, 
gyógytestnevelés- és gyógytorna-elmélet, 

rekreációs sportok ismeretei: szellemi rekreáció és mentálhigéne; 

b) szakmai gyakorlat: 5 kredit; 

diplomamunka: 10 kredit. 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A szakmai gyakorlat health-, fitnesz- és wellness-, valamint sportklubokban, idősek otthonában 

végzett félévközi, valamint a szakiránynak megfelelő intézményekben, létesítményekben, 
szolgáltatási területen kettő- négyhetes összefüggő szakmai gyakorlat. 
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10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert középfokú „C” típusú vagy azzal 

egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges, bármely olyan élő idegen 
nyelvből, amelyen a szakterületnek tudományos szakirodalma van. Továbbá a szakirány szerinti 
sportszaknyelvi intézményi vizsga angol vagy német nyelvből. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján legalább 60 megszerzett kredittel kell rendelkeznie a 
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből: 

- társadalomtudományi ismeretek (15 kredit), 

- természettudományi ismeretek (15 kredit), 

- sporttudományi, sportági alap és szakismeretek (15 kredit), 

- egészségtudományi ismeretek (10 kredit). 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel 
rendelkezzenek a hallgatók. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló 
képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény 
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

 

 

3. SPORTMENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterszak megnevezése: sportmenedzser 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc) 

– szakképzettség: okleveles sportmenedzser  

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Master of Science in Sport Management 

3. Képzési terület: sporttudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditek beszámításával vehető figyelembe: sportszervező alapképzési szak, 
továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű sportmenedzser, testnevelés-
sportszervezés. 

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 
vehető alapképzési szakok: a testnevelő-edző, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés, a 
közszolgálati, a gazdaságelemzés, az alkalmazott közgazdaságtan, az emberi erőforrások, a 
gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodási, a 
turizmus-vendéglátás alapképzési szakok, valamint az 1993. évi LXXX. törvény szerinti 
főiskolai szintű szakedző és rekreáció szakok. 

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
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szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. Képzési idő: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-35 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 50-55 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai ismeretkez rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek min. értéke: 6 kredit; 

6.5. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése a testnevelés 

és sport legkülönbözőbb szervezetei számára, akik 

- képesek meghatározni a sportvezetésnek a modern piacgazdaság viszonyai között betöltendő 
céljait, előírni feladatait; jól eligazodnak a sportot átható társadalmi, gazdasági tényezők és 
folyamatok között; képesek megkeresni, kitermelni és hatékonyan felhasználni a 
testneveléshez és a sporttevékenységhez szükséges erőforrásokat; felkészültségük alapján 
alkalmasak tanulmányaik doktori képzésben való folytatására. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:  

– a sport- és közgazdaságtudományi ismeretek rendszerezett alapjait és törvényszerűségeit; 

– a szakterületükön felmerülő új problémák, új jelenségek megoldási és kezelési módjait; 

– a problémamegoldó technikákat a sport- és menedzsmenttudomány területén; 

– az aktuális sporttudományi kutatásokat és vezetéstudományi munkákat, képesek azok 
kritikus értékelésére, továbbfejlesztésére. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– önálló tevékenység végzésére és eredeti ötletek megfogalmazására a felvetődő speciális 
problémák megoldása érdekében; 

– magas szinten megtervezni és végrehajtani specifikus szakmai feladatokat; 

– sportmenedzseri szakterületük alkotó művelésére, a vezetés-szervezés elméletének és 
gyakorlatának továbbfejlesztésére, eredményeik közlésére; 

– a sporttudomány és a menedzsment korszerű elméleti és módszertani ismereteinek 
felhasználásával a testkultúra/sport területén végbemenő folyamatok szakszerű elemzésére, 
tervezésére és irányítására a testnevelés és a sport sajátos eszközrendszerének alkalmazásával; 

– különböző típusú testkulturális/sport/rekreációs/turisztikai szervezetek alakítására és 
működtetésére. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– a sportmenedzseri munkakör betöltéséhez szükséges azon tulajdonságok, amelyek 
biztosítják a sportvezetés és szervezés magas szintjét és hatékonyságát az irányító, illetve 
végrehajtó sportszervezetekben éppúgy, mint a piac bármely más területén; 
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– a permanens tanulás és továbbképzés igénye, amely a vezetői munka folyamatos 
megújulását eredményezi; 

– magas szintű szakmaspecifikus ismeretek, amelyek a sajátos feladatok megoldását és 
innovatív továbbfejlesztését szolgálják. 

8. A mesterfokozat és szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 30-35 kredit 

– alapozó ismeretek: a testnevelés és sport elmélete, kvantitatív módszerek, sport- és 
társadalomtudományok, vállalat-gazdaságtan; 

– szakmai alapozó ismeretek: a sport üzleti kérdései, humán erőforrás menedzsment, 
marketingmenedzsment, sportágak gazdaságtana, sporttörténet, vezetés-szervezés. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 50-55 kredit 

a sport kereskedelmi joga, a sport status joga, diplomácia-sportdiplomácia, döntéselmélet, 
egyéni és csapatmenedzselés, eseménymenedzsment, kutatásmódszertan, 
létesítménymenedzsment, sportmédia, sportmarketing, sportpénzügyek, stratégiai 
menedzsment. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 25-35 kredit 

a) differenciált szakmai ismeretek: 15-25 kredit 

a sport belső és nemzetközi joga, sport és turizmus, sportpedagógia, sportpszichológia, 
sportüzleti esettanulmányok. 

b) választható további szakmai ismeretek: 

a szabadidősport üzleti kérdései, politológia, projektmenedzsment, sportadminisztráció, 
sportszervezetek szociológiája, szolgáltatás- és minőségmenedzsment, üzleti 
teljesítménymérés és – menedzsment;  

diplomamunka: 10 kredit. 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A diplomamunkához kapcsolódóan az intézményi tanterv határozza meg. 

10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből legalább középfokú C típusú vagy egy élő 
idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi nyelvvizsga, vagy 
egy élő idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga letétele, illetve 
ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei 
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási 

törvényben meghatározott – összevetése alapján legalább 60 kredittel kell rendelkeznie az 
alábbi ismeretkörökben: 

- társadalomtudományi ismeretek: 10 kredit, 

- gazdálkodástudományi ismeretek: 25 kredit, 

- sporttudományi ismeretek: 25 kredit. 
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A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 
40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

 

 

4. HUMÁNKINEZIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: humánkineziológia 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése:  
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) 

– szakképzettség: okleveles humánkineziológus 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Human Kinesiologist 

– választható szakirányok: terhelésélettan, preventív és rehabilitációs mozgástan, geronto-
kineziológia (Exercise Physiology, Preventive and Rehabilitation Kinesiology, Geronto-
kinesiology) 

3. Képzési terület: sporttudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a humánkineziológia, az ápolás és 
betegellátás gyógytornász szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 
törvény szerinti főiskolai szintű gyógytornász szak. 

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 
vehető alapképzési szakok: a testnevelő-edző, a biológia, a rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 
főiskolai szintű a dietetikus, sportmenedzser, továbbá a főiskolai és egyetemi szintű 
testnevelő tanár, egészségtan-tanár, illetve egyetemi szintű gyógytestnevelő tanár alapképzési 
szakok. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 25-30 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 30-35 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-35 kredit; 

6.4. A szabadon választható ismeretekhez rendelhető kreditek minimális száma: 10 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya az intézményi tanterv szerint legalább 40%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan humánkineziológusok képzése, akik a sport- és mozgástudományi, 

valamint egészségtudományi ismeretekre épülően széles társadalmi alapon (önkormányzatok), 
az egészségügyhöz kapcsolódóan (megelőző egészségtudomány és rehabilitáció), valamint az 
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üzleti életben (egészségturizmus, magas szintű wellness-szolgáltatás, egészségbiztosítás, 
mozgásegészségügyi ipar) képesek ellátni feladatukat az orvostársadalommal és az 
egészségügyi végzettségű szakemberekkel partnerként együttműködve. Az egészségügyi 
szakmákkal munkamegosztásban képesek mozgásterápiával és a kiegészítő táplálkozás-
terápiával az egészséget veszélyeztető és bármely életkorban fellépő kockázati tényezők 
mérséklésére. Olyan szakemberek képzése, akik képesek a fizikai állapot és teljesítmény 
korszerű vizsgálóeszközökkel és -módszerekkel történő megállapítására, illetve korszerű 
eszközök használatával az egészség fenntartására és helyreállításában való közreműködésben, 
valamint mozgásterápiai rehabilitációt célzó teamek munkájában részt venni a kineziológia 
eszközeit és módszereit alkalmazva. A végzettek felkészültségük alapján alkalmasak 
tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:  

– a sport- és mozgástudomány, valamint az egészségtudomány alapvető ismereteit, továbbá 
azon egészségügyi szervezési, közgazdasági és jogi feladatokat, melyek szükségesek a 
preventív egészségtudományok műveléséhez és az egészségügyi kockázatkezeléshez az 
egészségügy és a társadalom legkülönbözőbb szintjein; 

– a sport- és egészségtudományi kutatások elméletét és módszertanát abból a célból, hogy 
alkalmasak legyenek a legmagasabb szintű tudományos kutatás művelésére e 
tudományágakban; 

– a megfelelő tudomány területek nemzetközi irodalmát, és elsajátítják azt a készséget, ami 
alkalmassá teszi őket a tudomány legújabb nemzetközi vívmányainak felismerésére, 
elsajátítására, továbbfejlesztésére a tudományos kutatómunka és pályázatírás 
ismeretanyagának birtokában;  

– a fizikai teljesítmény korszerű vizsgálóeszközökkel és –módszerekkel történő 
megállapításának folyamatát, mely alkalmassá teszi a végzett hallgatót az 
egészségfejlesztésre, a mozgásterápiai rehabilitáció lefolytatására az alkalmazott 
legkorszerűbb eszközök használatával; 

– a terhelés-élettan és a klinikai terhelés-élettan eszközös vizsgálatának módszereit, 
beleértve a klinikai fiziológiai diagnosztikai módszereket is; 

– a sportolás és az élsportolók kiválasztása (tehetség-felismerés) folyamatának specifikus 
mozgástani, orvos-biológiai és pszicho-pedagógiai törvényszerűségeit, a sportsérülések 
rehabilitációjának szakmai követelményeit; 

– a mozgásterápia mellett a táplálkozás- és a pszichoterápia módszereit szakirányoktól 
függően. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  

– hazai és nemzetközi szintű szakma-specifikus kérdések megoldására, eredeti projektek 
megfogalmazására; 

– kutatói csoportokban kutatómunka végzésére, vizsgálati eredmények közlésére magyar és 
idegen nyelven; 

– mozgásterápiás tevékenységre, és a hozzájuk kapcsolódó táplálkozási módok tervezésére 
és végrehajtására az egészségügyi kockázatkezelés területein; 

– a humánkineziológia és a terhelés-élettan alkotó művelésére, valamint azok elméletének 
és gyakorlatának továbbfejlesztésére, eredményeinek közlésére; 

– terhelésélettani vizsgálatok lefolytatására, a vizsgálati eredmények értékelésére; 
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– mozgáselemező vizsgálatok elvégzésére, dinamometriás és ergonómiai vizsgálatok 
lefolytatására és az eredmények értékelésére; 

– wellness- és egészségvédő klubok, intézmények munkájában alkotó részvételre és a 
tevékenységi körhöz igazodó releváns programok tervezésére; 

– sportolók felkészítését segítő munkacsoport irányítására; 

– a mozgás- és a kiegészítő (táplálkozási, pszichológiai) programok folyamatos 
kifejlesztésére, alkalmazására és továbbfejlesztésére; 

– a fizikai állapot meghatározására és célirányos fejlesztésének megtervezésére, 
lefolytatására, egészségmegőrzésre irányuló tevékenység végzésére, az egészségi állapot 
javítására, helyreállítására irányuló kineziológiai módszerek egyénre szabott 
kidolgozására; 

– mozgatórendszeri fogyatékkal élők mozgásterápiájának megtervezésére, megszervezésére 
és lefolytatására, az elhízás kineziológiai szempontú befolyásolására; 

– a pszichomotoros képességek szintjének meghatározására és fejlesztésére az élsport 
valamennyi területén; 

– a legszélesebb körben értelmezett életmód terápia pozitív szemléletmódjának, mozgás- és 
egészségkultúrájának kialakítására; 

– a sportszakmák ismeretanyagának bővítésére és korszerűsítésére az elvégzett kutatási 
eredmények birtokában; 

– ipar- és termelésorientált szakismeretek elsajátítására és alkalmazására a mozgástudomány 
határterületein. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

− vezetői-szervezői képesség; 

− empátia az állampolgári életminőséghez; 

− mások egészségére irányuló szolidaritás; 

− hit a mozgáskultúra nélkülözhetetlenségében; 

− elkötelezettség a preventív egészségkultúra műveléséhez; 

− határozott közösségi kiállás; 

− tudományos kutatásra és oktatásra alkalmasság; 

− nyitottság az új ismeretek befogadására; 

− jó kommunikációs készség; 

− konfliktuskezelő képesség; 

− szuggesztivitás, motiváló képesség; 

− gyors információ feldolgozó képesség; 

− kooperatív készség, alkalmasság az együttműködésre; 

− közösségformáló képesség; 

− team munkában együttműködési képesség; 

− kezdeményezés, személyes felelősségvállalás. 
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 25-30 kredit  

természettudományi, orvos- és egészségtudományi ismeretkörök: molekuláris sejtbiológia és 
patológia, neurobiomechanika, mozgásszabályozás és tanulás, kinantropometria, táplálkozás 
és anyagcsere, magatartástudomány, kutatásmódszertan, biometria és alkalmazott statisztika, 
közegészségtan, foglalkozás egészségügy (ergonómia), legalább egy idegen szaknyelv teljes 
körű ismerete. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 30-35 kredit 

alkalmazott élettani, orvos- és egészségtudományi ismeretkörök: terhelésélettan, 
dinamometria, fizikai képességek diagnosztikája, életmód programok, sportorvosi ismeretek, 
reumatológia, mozgásszervi rehabilitáció, ortetika-protetika-gyógyászati segédeszköz ismeret, 
kardiopulmonáris rehabilitáció, pszichoreguláció, neuropszichológia, mozgás gerontológia, 
klinikai szakmai gyakorlatok. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50-55 kredit 

differenciált szakmai ismeretek:  30-35 kredit 

választható szakirányok: 

terhelésélettan: terhelés- és sportélettani vizsgálatok, műszeres mozgáselemzés, mozgászervi 
betegségek és sérülések diagnosztikája, edzéstervezés (mozgató- és kardioreszpiratórikus 
rendszer fejlesztésére), erőedzés, pszichoregulációs edzés, sportsérülések rehabilitációja, 
sporttáplálkozástan; 

preventív és rehabilitációs mozgástan: kineziológiai elmélet és gyakorlat a prevencióban és a 
rehabilitációban, fittness eszközismeret, életmódprogramok tervezése, elhízástudomány, 
lipidológia, fizioterápia és balneológia, egészségturizmus, wellness; 

geronto-kineziológiai: a tápláltsági és életmód hatások összefüggései időskorban, mozgás 
gerontológia és az öregedés mozgásterápiája, időskori mozgásszervi megbetegedések és 
rehabilitációjuk, neuropszichológia és klinikai pszichológia, a demencia megelőzése mozgás 
tréninggel; időskori rekreáció; 

további választható ismeretek az egyes szakirányokhoz: 

a tudományos kutatás modul (szakirodalom gyűjtése, problémafelvetés, kérdésfelvetés, 
célkitűzés megfogalmazása, hipotézis felállítása, kutatási terv készítése, adatgyűjtés és  
-elemzés, tudományos közlemény és diplomadolgozat írása, előadás-prezentáció elkészítése a 
szakirányoknak megfelelő választott tudományos témákban legfeljebb 20 kredit); 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:  
A szakmai gyakorlat rehabilitációs intézetekben, wellness, fittness és sport klubokban 

végzett, a választott szakiránynak megfelelően gyakorlat, amelynek időtartama képzési 
időszakonként két hét, továbbá a második képzési időszakot követően egy hónapos nyári 
gyakorlat. A harmadik és negyedik képzési időszakban végzett szakmai gyakorlatnak része a 
diplomamunka elkészítéséhez kapcsolódó, az egyetemen, valamint országos hatáskörű 
egészségügyi intézmények tudományos műhelyeiben végzett gyakorlat. 



 
 
 
 
14192 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y  2008/120. szám 

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:  
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy 

azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges, továbbá az intézmény 
tantervében meghatározott szakmai nyelvismeret. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási 

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a 
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből:  

– orvos- és egészségtudományi, pedagógiai, pszichológiai ismeretek: 40 kredit,  

– társadalomtudományi ismeretek: 5 kredit,  

– sport- vagy mozgástudományi ismeretek: 15 kredit. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 
40 kredittel rendelkezzék a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
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10. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 15.) OKM rendelethez 

XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET 

[3. számú melléklet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 
szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez] 

 

 

14. LOGISZTIKAI MENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: logisztikai menedzsment 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) 

– szakképzettség: okleveles logisztikai menedzser 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Master of Science in Logistics 

3. Képzési terület: gazdaságtudományok 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a kereskedelem és 
marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és 
számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrás, a közszolgálati, az alkalmazott 
közgazdaságtan alapképzési szakok. 

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével számításba 
vehetők: a gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató, a gazdaságinformatikus, a mérnök 
informatikus, a programtervező informatikus, a közlekedésmérnöki és a műszaki 
menedzser, gépészmérnök alapképzési szakok. 

4.3.A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá 
azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy 
mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 
főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának 
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli 
bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-25 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-50 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-45 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma: 
6 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya legalább: 30%. 
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7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik az integrált vállalati 

logisztikai menedzsment összefüggéseit átlátva képesek a vállalati logisztikai rendszer és 
a vállalatokat átfogó ellátási láncok átfogó irányítására. A szükséges elméleti tudás 
birtokában, illetve a modern gyakorlati megoldások ismeretében e szakemberek sikeresen 
képesek a vállalaton belüli, illetve a vállalatok közötti logisztikai folyamatok tervezésére, 
elemzésére és fejlesztésére, illetve azok hatékony vezetésére. A képzés eredményeképpen 
a hallgatók megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében 
történő folytatására. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a vállalati logisztikai folyamatok, illetve az ellátási lánc működésére ható meghatározó 
üzleti és technikai folyamatokat; 

– a logisztikai rendszer belső felépítését, a logisztikai folyamatok és rendszerek, tervezési, 
elemzési és fejlesztési módszereit és eljárásait; 

– a logisztikai szolgáltató vállalatok tevékenységének megszervezéséhez és irányításához 
szükséges ismereteket; 

– az ellátási lánc menedzsment modern üzleti megoldásainak eszköztárát; 

– a logisztika és ellátási lánc hatékony menedzsmentjét támogató informatikai 
megoldásokat; 

– a logisztika, illetve egyes alrendszerei és az ellátási lánc teljesítményének értékelésére 
alkalmas technikákat; 

– a logisztika és ellátási lánc menedzsment területének meghatározó kutatási irányait, 
azok fogalomrendszerét és a kutatáshoz szükséges módszertani alapokat. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– a vállalati versenyképességet támogató logisztikai fejlesztések és célkitűzések 
megfogalmazására; 

– a logisztikai folyamat elvárásainak és teljesítményének más vállalati funkcióval történő 
hatékony összehangolására; 

– a vállalati logisztikai rendszer, illetve egyes alrendszereinek működése kapcsán az 
ismert elemzési eljárások alkalmazása segítségével a rendszer (vagy alrendszerei) 
tervezésére, elemzésére, ezek alapján fejlesztési javaslatok önálló megfogalmazására; 

– a vállalati logisztikai folyamatok rendszerszemléletű és a folyamatokat középpontba 
helyező irányítására és fejlesztésére; 

– projektek hatékony menedzsmentjére, 

– csoportban való hatékony részvételre, azok irányítására; 

– a hatékonyabb ellátási lánc menedzsment eszközeinek vállalatspecifikus 
meghatározására; 

– a logisztika és ellátási lánc menedzsment meghatározó kutatási területein önálló kutatási 
probléma megfogalmazására és a kutatás végrehajtására. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– a szakma elfogadott sztenderdjei, etikai szabályai szerint végzi tevékenységét, 
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– rendelkezik vezetői képességekkel, 

– hatékonyan képes kialakítani és működtetni keresztfunkcionális csoportokat, 

– hatékony projektirányító és szervező, 

– munkatársait illetve kollégáit motiválja és irányítja, 

– empatikus más kultúrák illetve szakterületek megközelítéseit illetően, 

– új megoldások és eljárások iránt nyitott,  

– keresi a konfliktusok feloldását és nyitott az együttműködésre, 

– vállalja a felelősséget saját és munkatársai teljesítményéért. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök 20-25 kredit: 

modern közgazdasági elméletek, módszertani ismeretek, szervezetek és vállalkozások 
gazdálkodása, vezetése és irányítása, stratégiai menedzsment, pénzügyi ismeretek, 
marketing menedzsment, üzleti tervezés, vezetői számvitel, kutatásmódszertan. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 30-50 kredit: 

üzleti gazdaságtan, nemzetközi üzleti gazdaságtan, stratégiai menedzsment, üzleti 
tervezés, termelés és szolgáltatásmenedzsment, beszerzés, disztribúció, 
készletgazdálkodás, túratervezési módszerek, logisztikai szolgáltatások, szállítmányozási 
ismeretek, raktárgazdálkodás és raktár-technológiai ismeretek, anyagmozgatási ismeretek, 
a logisztikai teljesítmény mérése és menedzsmentje, információmenedzsment, e-business 
megoldások, szabványos áruazonosítás, nyomon követési rendszerek. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 45-60 kredit 

differenciált szakmai ismeretek 30- 45 kredit: 

választható specializációk, modulok: beszerzési stratégia, beszállítók értékelési rendszerei, 
beszállítói kapcsolatok fejlesztése, operatív beszerzés, tárgyalástechnika, közbeszerzés, 
beszerzés jogi aspektusai, logisztikai stratéga, ellátási lánc menedzsment, makrologisztikai 
ismeretek, szállítási módok, kombinált fuvarozás, logisztikai szolgáltató központok, city-
logisztika, visszutas logisztika, integrált vállalatirányítási rendszerek felépítése, 
bevezetése és működtetése, logisztikai kontrolling, vevői kapcsolatok menedzsmentje, 
CRM, minőségmenedzsment, karbantartás, technológia-menedzsment, lean menedzsment, 
projektmenedzsment, üzleti szimulációs programok; 

diplomamunka 15 kredit. 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A diplomamunkához kapcsolódóan az intézményi tanterv határozza meg. 

10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből legalább középfokú C típusú vagy egy 

élő idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi 
nyelvvizsga vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú C típusú 
nyelvvizsga letétele, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 
szükséges. 
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11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – a felsőoktatási 

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a 
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: 

  – módszertani alapismeretek (15 kredit): matematika, statisztika, informatika; 

  – közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, nemzetközi 
gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, 
közgazdaságtan-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika ágazati és 
funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan; 

  – társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU, általános és gazdasági jogi 
ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszihológia, filozófia; 

  – üzleti és kötelező szakmai alapismeretek (25 kredit): vállalatgazdaságtan, 
gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, döntéselmélet és módszertan, 
üzleti etika, tevékenységmenedzsment, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, 
stratégiai tervezés, pénzügy, számvitel, kontrolling. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 
30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat 
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven 
belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak 
szerint meg kell szerezni. 
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11. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 15.) OKM rendelethez 

 

[3. számú melléklet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 
szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez] 

 
 

12. ANYAGTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: anyagtudomány 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése:  

− végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) 

− szakképzettség: okleveles anyagkutató 

− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MSc in Materials Science 

3. Képzési terület: természettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a fizika, a kémia és az 
anyagmérnöki alapképzési szakok. 

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 
számításba vehető alapképzési szakok: a természettudomány képzési területről a biológia, a 
környezettan, a földtudomány alapképzési szakok; a műszaki képzési területről a 
vegyészmérnöki, a biomérnöki, a környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, a 
gépészmérnöki, a villamosmérnöki, a mechatronikai mérnöki alapképzési szakok. 

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok 
az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési 
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy 
egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-35 kredit;  

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-40 kredit;  

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit;  

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;  

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;  

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 
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7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
Az anyagtudományi szakon olyan szakemberek képzése a cél, akik kellő mélységű 

természettudományos, anyagszerkezeti, anyagismereti, és anyagvizsgálati ismeretekkel 
rendelkeznek, értik a technológiai folyamatok mögött álló kémiai és fizikai alapjelenségeket. 
Alkalmasak a különböző technológiákban használt anyagok, végtermékek (fémek és 
ötvözeteik, félvezetők, kerámiák, műanyagok és polimerek, illetve az ezekből összeállított 
kompozitok, új funkcionális anyagok) tulajdonságainak vizsgálatára és az anyagi 
tulajdonságokat meghatározó fizikai és kémiai összetételek, szerkezetek tervezett 
befolyásolására. Széleskörű természettudományos ismeretek birtokában képesek 
anyagtudományi kutató-fejlesztő űmunkára, illetve doktori iskolák programjaiba való 
bekapcsolódásra, a természettudományok (fizikus vagy vegyész), illetve mérnöki tudományok 
területén. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:  

– az anyagtudomány modern elméleti és kísérleti módszereit, 

– az anyagok szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggéseket, és ezen összefüggések 
felhasználásával új tulajdonságú, új szerkezetű anyagok előállítási lehetőségeit, 

– az anyagok atomi-, nano-, mikro- és makroszerkezetének alapvető vizsgálati 
módszereket, 

– az anyagvizsgálati módszerek elméletét és gyakorlatát, 

– az anyagokban lejátszódó folyamatok fizikai és kémiai alapjait, a folyamatok 
irányításának és tervezésének módszereit, 

– az anyagtudományi kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges matematikai és 
informatikai technikákat, 

– a számítógépes kommunikáció, elemzés és modellezés módszereit. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  

– kémiai, fizikai törvényszerűségek, összefüggések komplex megértésére, a megszerzett 
ismeret tudományos igényű kísérleti tanulmányozására és gyakorlati hasznosítására,  

– a szakirodalom információinak feldolgozására, önművelésre, önfejlesztésre, a felmerülő 
új problémák megértésére és az új jelenségek megismerésére, 

– alap-, ill. alkalmazott kutatást végző kutatócsoportok munkájába való bekapcsolódásra, 
a feladatok önálló megtervezésére és végrehajtására, 

– laboratóriumi, félüzemi és kísérleti üzemi feladatok elvégzésére, új kísérleti metodikák 
fejlesztésére, 

– új szerkezetű, új funkcionalitású termékek kialakítására, tervezésére, 

– az anyagkutatás problémáinak matematikai megfogalmazására, a területhez kapcsolódó 
informatikai feladatok ellátására, 

– legalább egy idegen nyelven szakmai dokumentáció (tudományos cikk, tanulmány, 
pályázat) elkészítésére, tudományos kommunikációra, 

– a tanulmányaik során szerzett ismereteik és problémamegoldó készségük segítségével 
önálló és irányító munkakörök betöltésére az anyagtudomány és -technológia sokirányú 
területén, valamint az e területekhez kapcsolódó műszaki szolgáltatások szintjén, 
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– a választott szakiránynak megfelelően az anyagok fizikai-kémiai jellemzőinek 
meghatározására, a vizsgálatokhoz alkalmazható technikák és módszerek alkalmazására, 
illetve kezelésére, a mérésekhez szükséges standardok kiválasztására és a mérések 
elvégzésére. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  

– kreativitás, rugalmasság,  

– probléma felismerő és megoldó készség, 

– intuíció és módszeresség, 

– tanulási készség és jó memória, 

– széleskörű műveltség, 

– információ feldolgozási képesség, 

– környezettel szembeni érzékenység, 

– elkötelezettség és igény a minőségi munkára. 

– a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás, 

– kezdeményező, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak 
gyakorlása, 

– jó kommunikációs készség,  

– alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat 
után vezetői feladatok ellátására. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 20-35 kredit 

fizika, kémia, számítógépes módszerek, gazdaság és menedzsment. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-40 kredit 

fizikai anyagtudomány, kémiai anyagtudomány, anyagszerkezet vizsgálati módszerek, 
kerámiák, polimerek, bioanyagok, funkcionális és intelligens anyagok, szilárdtest-fizika, 
fémek és félvezetők, nanoanyagok és –technológia, anyag és anyagszerkezet vizsgálati 
módszerek a laboratóriumi gyakorlatban. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50-60  kredit 

differenciált szakmai ismeretek:20-30 kredit 

az intézmény lehetőségei szerint a következő témakörök ajánlottak: anyagszerkezeti 
vizsgálatok; anyagvizsgálati módszerek; bioanyagok; felületmódosítás, funkcionális 
bevonatok, katalizátorok; fémek és félvezetők; funkcionális és intelligens anyagok; kerámiák, 
kompozit és hibridanyagok; mágneses és optikai anyagok; nanoszerkezetű anyagok; 
polimerek; anyagtudomány szerepe a környezetvédelemben, matematikai módszerek az 
anyagtudományban, számítógépes anyagtudomány, 

diplomamunka: 30 kredit. 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
Nincs kötelezően előírt szakmai gyakorlat. 
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10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve 

azzal egyenértékű nyelvvizsga letétele szükséges angol nyelvből. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási 

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a 
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: 

− fizikai ismeretek (20 kredit): általános fizika, szilárdtest-fizika, elektronika, 
műszaki fizika, statisztikus fizika, kvantummechanika, anyagfizika, fizikai 
laboratórium; 

− kémiai ismeretek (20 kredit): általános kémia, anyagismeret, kémiai 
anyagtudomány, szervetlen kémia, szerves kémia, kolloidika, felületkémia, kémiai 
laboratórium; 

− matematikai/informatikai ismeretek (15 kredit); 

− egyéb szakmai ismeretek (15 kredit): ásványtan, nukleáris technika, 
környezetvédelem, méréstechnika, folyamatszabályozás, irányítástechnika, 
automatizálás, biológia; 

− gazdasági és humán ismeretek (6 kredit). 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 
40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

 

 

13. MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: molekuláris biológia 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) 

– szakképzettség: okleveles molekuláris biológus 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Molecular Biologist 

3. Képzési terület: természettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biológus alapképzési szak. 

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 
vehető alapképzési szakok: kémia, környezettan, természetismeret, biomérnöki 
alapképzési szakok, valamint az agrártudományi képzési terület alapképzési szakjai, 
orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési és egységes osztatlan szakjai. 
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4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
5. A képzési idő félévekben: 4 félév. 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit. 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 25-35 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-35 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-30 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a molekuláris biológia 

legfontosabb eredményeit, alkalmazási lehetőségeit, a molekuláris biológia szemléletét és 
módszertanát, a molekuláris biológia területén – multidiszciplináris team tagjaként – képesek 
molekuláris biológiai problémák multidiszciplináris megközelítésére, molekuláris biológiai 
módszerek önálló alkalmazására az alap- és az alkalmazott kutatások területén, innovatív 
tevékenység folytatására, továbbá az eredmények értékelésére és interpretálására, 
tudományterületük alkotó művelésére, továbbfejlesztésére és eredményeik gyakorlati 
hasznosítására. Megszerzett ismereteik alapján képesek tanulmányaik doktori képzés 
keretében történő folytatására.  

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a molekuláris biológia legfontosabb eredményeit és alkalmazási lehetőségeit, a 
molekuláris biológia szemléletét és módszertanát, 

– az élő szervezetek felépítését és működését a szakmai ismeretek elsajátításához szükséges 
mértékben, 

– a genetika, a genomika, az immunológia és a mikrobiológia alapjait, molekuláris biológiai 
vonatkozásait, rendelkeznek molekuláris növénybiológiai ismeretekkel, 

– a molekuláris biológia adott területen alkalmazható módszereit. 

Ezen túlmenően 

a bioanalitika specializációs modult teljesítő hallgatók ismerik: 

– a bioanalitika legfontosabb törvényszerűségeit és a bioanalitika módszereit, 

– a problémamegoldás módozatait az adott szakterületen, 

a biokémia-genomika specializációs modult teljesítő hallgatók ismerik: 

– a biokémia és a genomika legfontosabb törvényszerűségeit, az élő szervezetekben 
lejátszódó biokémiai molekuláris szabályozási folyamatokat, génexpressziós 
eseményeket, 

a genetika specializációs modult teljesítő hallgatók ismerik: 

– a genetika legfontosabb törvényszerűségeit, 
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– a humán-, állat-, növény-, és mikrobiális genetika specifikumait, 

a immunológia, sejt- és mikrobiológia specializációs modult teljesítő hallgatók ismerik: 

– a mikroorganizmusok és az immunrendszer felépítését, működését és kóros 
folyamatokban játszott szerepét, a témához kapcsolódó hagyományos és molekuláris 
biológiai módszereket, 

a molekuláris agrobiológia specializációs modult teljesítő hallgatók ismerik: 

– a növényi és az állati szervezet felépítésének, működésének elemeit, 

– a mezőgazdasági bio- és géntechnológiai, molekuláris biológiai módszereket, 

a molekuláris evolúcióbiológia specializációs modult teljesítő hallgatók ismerik: 

– a szupraindividuális biológia, elsősorban az evolúcióbiológia és az ökológia, valamint a 
molekuláris biológia közötti határhelyzetű tudományterület elméleti alapjait és 
módszertanát, 

az orvosbiológia-farmakológia specializációs modult teljesítő hallgatók ismerik: 

– az emberi szervezet felépítésének és működésének alapvető törvényszerűségeit, 

– az emberi szervezetben zajló folyamatok molekuláris szintű szabályozó mechanizmusait, 

– a folyamatok farmakológiai befolyásolhatóságának alapjait. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– molekuláris biológiai problémák multidiszciplináris megközelítésére, 

– a kutatási irányok kiválasztására, a kísérletek kivitelezésére és a kapott eredmények 
értékelésére az adott szakterületen, 

– molekuláris biológiai módszerek önálló alkalmazására az alap- és az alkalmazott 
kutatások területén, 

– speciális szakterületeken, határtudományok területén, multidiszciplináris team tagjaként 
tevékenykedni, 

– gyakorlati készségek és képességek birtokában innovatív tevékenységet folytatni. 

Ezen túlmenően 

a bioanalitika specializációs modult teljesítő hallgatók képesek: 

– molekuláris biológiai, egészségügyi, élelmiszeripari, környezetvédelmi és gyógyszeripari 
stb. feladatokhoz kapcsolódó analitikai problémák felismerésére, az analitikai módszerek 
kiválasztására, alkalmazására, és a problémák megoldására, 

a biokémia-genomika specializációs modult teljesítő hallgatók alkalmasak: 

– arra, hogy multidiszciplináris team tagjaként bekapcsolódjanak biokémiai, genomikai 
kutatásokba,  

– a biokémiai folyamatok molekuláris szintű feltárására, a génexpressziós események és 
mintázatok vizsgálatára, 

a genetika specializációs modult teljesítő hallgatók alkalmasak: 

– arra, hogy genetikai kutatásokba bekapcsolódjanak, 

– a folyamatok molekuláris szinten történő feltárására, vizsgálatára, a megfelelő genetikai 
módszerek kiválasztására, kísérletek kivitelezésére, a kapott eredmények értékelésére, 
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– betegségek genetikai hátterének vizsgálatára, 

az immunológia, sejt- és mikrobiológia specializációs modult teljesítő hallgatók alkalmasak: 

– arra, hogy bekapcsolódjanak a mikrobiológiai, járványügyi, immunológiai és fertőző 
betegségekkel kapcsolatos alap- és klinikai kutatásokba, 

– részt vegyenek mikrobiológiai minőségellenőrzésben, alkalmazott mikrobiológiai, 
immunológiai fejlesztésben, járványügyi megelőző tevékenységben és környezeti 
tanulmányokban, 

a molekuláris agrobiológia specializációs modult teljesítő hallgatók alkalmasak: 

– arra, hogy állatorvosokkal, növényvédelmi és más szakemberekkel együtt 
multidiszciplináris team tagjaként molekuláris agrobiológiai kutatásokat végezzenek, 

a molekuláris evolúcióbiológia specializációs modult teljesítő hallgatók képesek: 

– bekapcsolódni a modern szemléletű evolúcióbiológiai és ökológiai alapkutatásokba, 

– részt venni a természet- és környezetvédelmi munkához kapcsolódó alkalmazott 
kutatásokban,  

– új szupraindividuális problémák felismerésére, molekuláris biológiai módszerek 
alkalmazásával a megfelelő kutatási irányok kiválasztására, kutatási tervek készítésére, 
azok végrehajtására és az eredmények értékelésére, 

az orvosbiológia-farmakológia specializációs modult teljesítő hallgatók képesek: 

– részt venni orvosbiológiai és farmakológiai kutatásokban, együtt működni a témában 
dolgozó orvosokkal, gyógyszerészekkel, vegyészekkel, 

– az életjelenségek molekuláris szintű értelmezésére, azok tanulmányozásához szükséges 
kísérleti irányok meghatározására, a kísérletek kivitelezésére, a kapott adatok 
értelmezésére. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– kreativitás, problémafelismerő és -megoldó készség, 

– intuíció és módszeresség, önállóság 

– tanulási készség, jó manualitás 

– elkötelezettség és igény a minőségi munkára, továbbképzés iránti motiváltság, 

– kezdeményezőkészség, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás, 

– alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, 

– magyar és idegen nyelvű szakmai kommunikációs készség. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 25-35 kredit 

anyagcsere-, sejt- és szervbiokémia, biofizika, bioinformatika, biostatisztika, humán élettan, 
molekuláris genetika, molekuláris immunológia. 
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8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 25-35 kredit 
genomika és rendszerbiológia, izotóptechnika, molekuláris biológia módszertani alapjai, 
molekuláris növénybiológia, molekuláris virológia, problémamegoldó feladatok a molekuláris 
biológia tárgyköréből, prokarióták élettana, sejtbiológia. 

8.3 A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:50-60 kredit 

differenciált szakmai ismeretek: 20-30 kredit 

bioanalitikai specializáció: analitikai és molekuláris biológiai módszerek, mintaelőkészítési 
technikák, eredmények kiértékelése, 

biokémia-genomika specializáció: biokémiai ismeretek és módszerek, genomika, genomi 
bioinformatika, molekuláris biológiai módszerek, 

genetika specializáció: speciális genetikai ismeretek, génmódosított szervezetek, génsebészet, 
genetikai bioinformatika, 

immunológia, sejt- és mikrobiológia specializáció: immunológiai, sejt- és mikrobiológiai 
ismeretek, a tudományterület módszertana, humán orvosi vonatkozások, 

molekuláris agrobiológia specializáció: klasszikus és molekuláris agrobiológiai ismeretek, 
molekuláris biológiai módszerek, a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása, 

molekuláris evolúcióbiológia specializáció: szupraindividuális biológiai ismeretek, 
molekuláris biológiai vonatkozások és módszerek, határterületi kutatások, 

orvosbiológia-farmakológia specializáció: orvosbiológiai és farmakológiai ismeretek, 
klasszikus és molekuláris biológiai módszerek, klinikai vonatkozások; 

diplomamunka: 30 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzésének feltétele angol középfokú C típusú államilag elismert 

nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél. 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi 
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: 

- természettudományi ismeretek legalább 10 kredit (biológia, fizika, kémia), 

- szakmai alapozó ismeretek legalább 50 kredit (állat- vagy humán-szervezettan, állat- vagy 
humánélettan, biokémia, evolúcióbiológia, genetika, mikrobiológia, molekuláris biológiai 
alapismeretek, növényszervezettan és -élettan, populációgenetika, sejtbiológia, sejtélettan). 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 
40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
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14. HIDROBIOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: hidrobiológus 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) 

– szakképzettség: okleveles hidrobiológus  

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Master in Hydrobiology 

– választható szakirányok: biotikus; halászatbiológus 

– szakirányok angol nyelvű megnevezése: Master in Hydrobiology – specialized in 
Hydrobiota; Master in Hydrobiology – specialized in Fishery 

3. Képzési terület: természettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biológia alapképzési szak 
hidrobiológus és ökológus szakiránya, valamint a környezettan alapképzési szak 
környezetbiológia-limnológia szakiránya. 

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 
vehető alapképzési szakok: a biológia alapképzési szak nem hidrobiológus vagy ökológus 
szakiránya, a környezettan alapképzési szak nem környezetbiológia-limnológia szakiránya, a 
természetvédelmi mérnök alapképzési szak, továbbá a földrajz, a földtudományi, a kémia, a 
környezetmérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, az állattenyésztő mérnöki alapképzési szakok. 

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. Ezekben az 
esetekben a szakterületi bizottság egyénre szabott döntése és meghatározott kreditteljesítési 
követelménye esetén lehetséges a felvétel. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév. 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit. 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 16-24 kredit. 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 22-33 kredit. 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 35-45 kredit. 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma: 6 kredit. 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 30 kredit. 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint, de legalább 35%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett természettudományi, 

mezőgazdasági, matematikai és informatikai alapismereteik és a hidrobiológia legfontosabb 
fogalmainak, alapvető összefüggéseinek és a szakirányok szerinti speciális ismereteinek birtokában 
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képesek a kísérleti és a terepi munka során nyert eredmények kritikus elemzésére, valamint kutatási 
és fejlesztési célú feladatok megtervezésére, megoldására és értékelésére. Megfelelő ismeretekkel 
rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a hidroszférában lejátszódó folyamatokat, valamint a folyamatok kapcsolatrendszerének 
feltárására, értékelésére és rendszerben való kezelésére alkalmas módszereket, 
– a hidrobiológia tudományára jellemző elméletek, paradigmák, elképzelések és elvek 
alkalmazói, tervezői és vezetői szintű ismeretanyagát, 
– a víz, mint környezeti elem és erőforrás fenntartható használatának, kiaknázásának és 
megőrzésének lehetőségeit, 
– a saját munkájukhoz és/vagy kutatásaikhoz szükséges, ill. ahhoz alkalmazható 
problémamegoldó technikákat, 
– a vizeket érintő hazai és EU szintű aktuális elvárásokat és szabályzókat, valamint azok 
változásainak nyomon követésére alkalmas forrásokat, 
– a tudományterület legfontosabb kutatási módszereit és azokat a lehetőségeket, amelyek 
alkalmazásával tudásuk továbbfejleszthető. 
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 
– a hidrobiológia szakterületén az ismeretek rendszerezett megértésére és elsajátítására, 
továbbá a tudományterület elméleti ismereteire, illetve a megszerzett tapasztalatokra alapozva 
új információk befogadására, új jelenségek felismerésére és a felmerülő új problémák 
megoldására, 
– a vizekben zajló ökológiai folyamatok felismerésére, a vizek minőségének leírására, a 
vízminőség-változások nyomon követésére, vízminőség-javító cselekvési programok 
kidolgozására, 
– a vízhasználatok (vízjósági szempontú) elemzésére, a különböző vízfelhasználók speciális 
igényei szerinti vízjóságok körülhatárolására, s a vízkibocsátások minőségi ellenőrzésére, 
– a vízi és a vizes élőhelyekkel kapcsolatos különböző típusú észlelések begyűjtésére, 
valamint ezek alapján hipotézisek felállítására és ellenőrzésére vezetői szinten, 
– adatgyűjtésre, adatrögzítésre, feldolgozásra, terepi és laboratóriumi észlelések elmélettel 
való összehangolására, a megfigyelés → felismerés → szintézis → modellezés 
munkafolyamat sorozaton keresztül, 
– a mintavétel meghatározó jelentőségének felismerésére, a mintavételi stratégia 
megtervezésére, a mintavételi hibák, valamint a laboratóriumi vagy terepi munka, illetve a 
feldolgozás és adatrögzítés során fellépő bizonytalanságok megfelelő kezelésére, 
– a vizeket érő hatások és a vizekben lezajlódó változások objektív, szakmai szempontú 
értékelésére, szakértői feladatok ellátására; 
a biotikus szakirányon szerzett ismeretek birtokában továbbá: 
– a vízi és a vizes élőhelyeket érintő kutatások tervezésére, szervezésére és lebonyolítására, 
kutatási beszámolók készítésére, 
– a vizekről – mint közegről, illetve mint élőhelyről – szerzett ismeretek integrálására, 
komplex szituációk kezelésére, 
– a vízi és a vizes élőhelyek élőlényeivel kapcsolatos adatok és ismeretek gyakorlati 
szempontú, ill. tudományos igényű elemzésére; 



 
 
 
 
2008/120. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y  14207 

 a halászatbiológus szakirányon szerzett ismeretek birtokában továbbá: 

– a halastavakat, ill. halász- és horgászvíznek minősített természetes vizeket érintő kutatások 
tervezésére, szervezésére és lebonyolítására, kutatási beszámolók készítésére, 

– a halas és halasított vizekről – mint közegről, ill. mint élőhelyről – szerzett ismeretek 
integrálására, komplex szituációk kezelésére, 

– a halas és halasított vizekben a halgazdálkodási tevékenység támogatására, a vizek 
halfajaival, haltáplálék-szervezeteivel, a halfajok lehetséges konkurens, parazita, illetve 
predátor élőlényeivel kapcsolatos adatok és ismeretek gyakorlati szempontú, illetve 
tudományos igényű elemzésére. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– problémafelismerő és -megoldó képesség, 

– elemző és szintetizáló képesség, 

– elkötelezettség és igény a minőségi munkára, 

– kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség más szakterületek képviselőivel, 

– információfeldolgozási, rendszerezési képesség, 

– kezdeményező, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás, 

– továbbtanulási készség, 

– önálló munkára való készség, alkotói szinten, 

– készség a megszerzett ismeretek gyakorlatban való irányító jellegű gyakorlására, 

– jó szóbeli és írásbeli kommunikáció anyanyelven, 

– legalább egy idegen nyelv és annak szakmai anyagának középszintű ismerete, 

– csapatmunkára való alkalmasság, 

– az egyéni és kollektív célok és felelősségek felismerése és ezen szerepek szerinti cselekvés, 

– a kutatás szellemi szabadságának tisztelete, 

– a tudomány társadalom iránti elkötelezettségének felismerése, 

– a szakma etikai szabályainak elfogadása. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 16-24 kredit: 

elméleti alapozó ismeretek: 8-12 kredit 

biomatematika, informatika és számítástechnika, kutatásmódszertan, ökológiai vízigény; 

szakmai alapozó ismeretek: 8-12 kredit 

molekuláris biológia, szünbiológiai szabályozás, taxonómia, hidroökológia. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 22-33 kredit 

hidrológia és hidrogeográfia, hidrofizika és hidrokémia, vízgazdálkodás, vízi élettájak, vizes 
élőhelyek, vízi anyagforgalom, hidrotoxikológia, élővilág-védelmi információrendszer, 
vízminőségi modellezés, vízkezelés hidrobiológiája, paleohidrobiológia. 
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8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 65-75 kredit 
differenciált szakmai ismeretek: 

a) választható szakirányok ismeretei: 20-24 kredit 

– biotikus szakirány: hidrobakteriológia, hidrofikológia, hidroprotozoológia, hidromikológia, 
hínár- és mocsárinövények, vízi gerinctelen állatok, vízi gerinces állatok, vízi 
konzervációbiológia, vízi biomonitorozás, EU Víz Keretirányelv; 

– halászatbiológus szakirány: ichtiológia, halpopulációk dinamikája, halbetegségek, vízi 
produkcióbiológia, természetesvízi halgazdálkodás, halszaporítás és tenyésztés, haltáplálék-
szervezetek, haltenyésztési rendszerek, biomanipuláció, halászati ökonómia; 

b) kötelezően választható szakmai ismeretek: 9-12 kredit 

Ramsari Egyezmény, Natura 2000, evolúciógenetika, vízvédelmi jogszabályok, vízgyűjtő-
gazdálkodás, környezetállapot-értékelés, auditálás, hidroökonómia, fitoplankton-ökológia, 
vízi makrofitonok élettana, pikoalgák, kovamoszatok, cyanobaktériumok biológiája, 
zooplankton, zoobentosz, odonatológia, vízi élőlények etológiája, vízi élőlények 
stresszreakciói, trópusi hidroökológia, molekuláris taxonómia, fénymikroszkópos vizsgálatok, 
elektronmikroszkópos vizsgálatok, víz- és üledékmintavételi módszerek, csípőszúnyogok, vízi 
állatok adaptációja, vízi állatok ökofiziológiája, létesített vizes élőhelyek, precíziós 
mezőgazdaság, haltaxonómia és halfaunisztika, halélettan, halszaporodás-biológia, 
halgenetika és biotechnológia, haltakarmányozás, a halászat törvényi szabályozása, a világ 
haltenyésztése, hidegvízi díszhaltenyésztés, tengeri akvakultúra, halfeldolgozás és marketing, 
vízi erőforrás-gazdálkodás. 

c) szakiránynak megfelelő szakmai gyakorlat: 6-9 kredit  

üzemlátogatás/terepgyakorlat, szakmai konzultáció; 

diplomamunka: 30 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve 
azzal egyenértékű nyelvvizsga letétele szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen 
a szakmának nemzetközileg használt tudományos szakirodalma van (pl. angol, német, francia, 
olasz, orosz, portugál, spanyol, kínai, japán). 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:  
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 60 kredit a korábbi tanulmányai 
szerint az alábbi ismeretkörökben: 

– természettudományos ismeretek (30 kredit): biológia, kémia, környezettudomány, 
földtudomány, matematika, informatika, fizika, agrártudományok. 

– szakmai ismeretek (30 kredit): hidrobiológia, limnológia, potamológia, vízi élőlényismeret, 
hidrobiológiai vizsgálati módszerek, vízminősítés, vízi természet- és környezetvédelem, 
mikrobióta-taxonómia, fitotaxonómia, zootaxonómia, mikrobiális ökológia, növényökológia, 
állatökológia, etológia, populációbiológia, cönológia, produkcióbiológia, biogeográfia. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 
30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.  
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15. TÉRKÉPÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: térképész 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) 

– szakképzettség: okleveles térképész 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MSc in Cartography 

3. Képzési terület: természettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a földtudományi alapképzési 
szak térképész szakiránya. 

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 
számításba vehető alapképzési szakok: a földtudományi alapképzési szak nem térképész 
szakirányai; a földrajz, a környezettan, a tájrendező és kertépítő mérnöki, építőmérnöki, a 
programtervező informatika, a környezetmérnöki alapképzési szakok, továbbá a földmérő 
és földrendező mérnök alapképzési szak. 

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok 
az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési 
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX törvény szerinti főiskolai vagy 
egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév. 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit. 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-55 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-35 kredit; 

6.4. A szabadon választható ismeretekhez rendelhető kreditek minimális száma: 6 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 45%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan térképész szakemberek képzése, akik megfelelő kartográfiai 

szemlélettel, valamint magas szintű elméleti és gyakorlati szaktudással rendelkeznek. Ezek 
birtokában sokféle kartográfiai terület feladatait képesek magas szinten ellátni: 
hagyományos és számítógépes térképszerkesztés, geoinformatikai rendszerek tervezése és 
üzemeltetése, modern felmérési módszerek (GPS, távérzékelés), tematikus kartográfia. 
Képesek továbbá kartográfiai és geoinformatikai célú kutatási feladatok ellátására és 
koordinálására. Rendelkeznek a térképészet hagyományos és informatikai alapú 
feladatainak megoldásához szükséges ismeretekkel és készségekkel. Felkészültek 
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. 
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a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a szakma gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretanyagot, 

– a kartográfiai ismeretek rendszerét, 

– a szakma műveléséhez szükséges magas szintű interdiszciplináris elméleti 
ismeretanyagot (általános és tematikus kartográfia, számítógépes térképészet, 
geoinformatika, felméréstan), 

– a digitális képfeldolgozás és a számítógépes grafika szerkesztési eljárásait, és 
birtokába jutottak az érintkező határterületi tudományok (geodézia, geológia, 
geofizika, földrajz, meteorológia, matematika, történelem, nyelvészet) idevágó 
ismeretanyagának, 

– a kutatáshoz és az operatív munkához kapcsolódó széles körben alkalmazható 
problémamegoldó módszereket, 

– a számítógépes kommunikáció, elemzés és modellezés módszereit. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– ismereteik önálló továbbfejlesztésére, 

– a különböző rendeltetésű térképek matematikai és kartográfiai szerkesztési 
alapelveinek, felmérési eljárásainak, ábrázolási megoldásainak és sokszorosítási 
technológiáinak alkalmazására, 

– saját szerkesztésű térképek előállításakor fejlett technika (számítógépes perifériák, 
képfeldolgozó berendezések, GPS) alkalmazására és a célszerű eljárások használatára, 

– az érintkező határterületi tudományok (geodézia, geológia, geofizika, földrajz, 
meteorológia, csillagászat, statisztika, történelem, nyelvtudomány stb.) megfelelő 
ismeretanyagának alkalmazására, 

– hazai és külföldi, régi és új térképek, valamint más térképészeti kiadványok (föld- és 
éggömbök, dombortérképek stb.) értékelésére, forrásanyagként való felhasználására, 
adattári adatbázis jellegű feldolgozására, 

– olyan térképek létrehozására, amelyeket a gazdasági ágazatok, illetve a megrendelők a 
kívánt szakterületen hasznosíthatnak, 

– a térképtudomány körébe tartozó ismeretek átadására, 

– magyar és idegen nyelvű szakmai kommunikációra. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– önálló munkavégzésre való alkalmasság, 

– önálló döntéshozatali képesség, 

– jó megfigyelőkészség, 

– problémafelismerő és -megoldó készség, 

– információfeldolgozási képesség, 

– széles körű általános szakmai műveltség (földrajzi nevek ismerete, terepi tájékozódás 
képessége, természettudományi alapok), 

– pontosság, elkötelezettség és igény a minőségi munkára, 

– a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás, 
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– jó informatikai alaptudás és helyesírás, 

– kezdeményező, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak 
gyakorlása, 

– csoportmunkában való részvétel képessége. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 15-25 kredit 

felméréstan (geodézia, topográfia, fotogrammetria, távérzékelés); számítógépes 
kartográfia, kartográfiai vizualizáció. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 45-55 kredit 

kartográfiatörténet, vetülettan, tematikus kartográfia, számítógépes kartográfia 
geoinformatika, térképszerkesztés-tervezés, térképkiadványok, nyomdai előkészítés. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 45-55 kredit 

differenciált szakmai ismeretek 25-35 kredit 

kartográfiai vizualizáció, tematikus kartográfia, atlaszkartográfia, térképkiadványok, 
nyomdai előkészítés, nyári szakmai gyakorlat; 

diplomamunka: 20 kredit. 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A szakmai gyakorlat az intézményi tantervben meghatározott nyári gyakorlat, amelynek 

időtartama 2 hét (4 kredit). 

10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú 

nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges 
bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma 
van. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási 
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 65 kredit a 
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:  

− természettudományi alapismeretek (10 kredit): matematika, fizika, kémia, biológia, 
informatika; 

− földtudományi alapismeretek (10 kredit): földtan, földrajz, meteorológia, csillagászat, 
kartográfia; 

− egyéb és alkalmazott földtudományi ismeretek (10 kredit): geoinformatika, földi és 
térképi koordináta-rendszerek, terepgyakorlat; 

− szakmai ismeretek (35 kredit): térképészet alapjai, műholdas helymeghatározás, 
térképészeti földrajz, domborzattan, topográfiai térképrendszerek, digitális kartográfia 
(alapismeretek), geoinformatika a térképészetben, térképészeti számítások, térképrajz 
és -technológia, földrajzi nevek. 
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A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 
35 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

 

 

16. ÖKOTOXIKOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: ökotoxikológus 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) 

– szakképzettség: okleveles ökotoxikológus 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MSc in Ecotoxicology 

3. Képzési terület: természettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biológus, a mezőgazdasági 

mérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a környezetmérnöki és a biomérnöki 
alapképzési szakok. 

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 
számításba vehető alapképzési szakok: az erdőmérnöki, a kertészmérnöki, a növénytermesztő 
mérnöki, a tájrendező és kertépítő mérnöki, a természetvédelmi mérnöki, a vadgazda mérnöki, 
az állattenyésztő mérnöki, az élelmiszermérnöki alapképzési szakok, az állatorvosi egységes, 
osztatlan mesterképzési szak, az általános orvos, gyógyszerész egységes, osztatlan 
mesterképzési szakok, továbbá a vegyészmérnöki, a kémia, a környezettan, földtudomány 
alapképzési szakok. 

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok 
az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési 
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy 
egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 14-30 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-40 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-44 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 
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7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, aki megszerzett természettudományi, biológiai 

(elsősorban ökológiai és toxikológiai) és társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek 
önállóan az ökotoxikológiai jelenségek felismerésére. Ismerik az ökotoxikológia legfontosabb 
módszereinek alapelveit és megvalósításuk lehetséges módjait. Alkalmasak az észlelt 
környezeti károk értékelésére és remediációjára és munkájuk társadalmi kontextusba 
helyezésére. A végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő 
folytatására. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– az ökotoxikológia legfontosabb elméleti és gyakorlati törvényszerűségeit, 

– a speciális ökotoxikológiai statisztikai eljárásokat, 

– a szennyezőanyagok viselkedését a környezetben, kimutatásuk, nyomon követésük 
módszereit, 

– a szennyezőanyagok hatásait különböző közegekben (talaj, víz, levegő), 

– különböző objektumok (populációk, társulások, ökoszisztémák, bioszféra) 
környezetszennyező anyagok hatására adott reakcióit, 

– a globális környezeti problémákat, azok gazdasági és társadalmi hátterét, a 
megoldásukat célzó intézkedéseket, 

– a környezeti kockázatok becslésének lehetőségeit, 

– a GLP laboratóriumok működési rendjét, 

– a szakterület hazai és nemzetközi jogi szabályozását, 

– az ökotoxikológiára vonatkozó hazai és nemzetközi elvárásokat és szabályokat, 
azok forrásait, 

– a tudományterület kutatási módszereit, alkalmazásuk és fejlesztésük lehetőségeit, 

– az ökotoxikológia legújabb eredményeit, és azok készség szintű használatát. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– az ökotoxikológia legfontosabb összefüggéseinek felismerésére, azok elemzésére, 
új ismeretek megszerzésére és elsajátítására, 

– természettudatos elvek alkalmazására a gyakorlatban is, 

– a szupraindividuális szintű környezeti veszélyek és problémák felismerésére, ezek 
megelőzésére, csökkentésére, vagy megszüntetésére tudományos alapokon nyugvó 
megoldások kidolgozásával, 

– a tudományos kutatás módszertanának alkalmazására, kutatási munka végzésére és 
eredményeinek magyar és idegen nyelven történő közzétételére, 

– laboratóriumi és terepi vizsgálatok tervezésére, kivitelezésére, értékelésére és 
tudományos következtetések levonására, 

– gazdálkodási és minőségügyi ismeretek birtokában azok alkalmazására, 

– szakmai önképzésre, 

– olyan vizsgálatsorozat, kutatás, monitoring rendszer megtervezésére és 
üzemeltetésére, amely során megfelelő figyelmet fordítanak a vonatkozó 
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szabványokra, jogszabályokra, hozzáférési jogokra és megkívánt szakértői 
kompetenciákra.  

– szakmai együttműködés kialakítására a kapcsolódó tudományágak művelőivel, 

– az ökotoxikológiai problémák tudományos-társadalmi kontextusba helyezésére és 
azok interpretálására a döntéshozók és a társadalom felé. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– problémafelismerő és -megoldó képesség, 

– kreativitás, rugalmasság, motiváltság, 

– környezeti problémákkal kapcsolatos érzékenység, 

– környezettudatos gondolkodásmód és felelősségtudat, 

– önálló munkavégzésre való alkalmasság, 

– jó kommunikációs készség, 

– szakmai továbbképzés iránti igény, 

– kritikus gondolkodás a környezeti problémákkal kapcsolatban, 

– alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői 
feladatok ellátására. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
kötelező alapozó ismeretkörök 14-30 kredit: 

ökorendszerek és modellek, ökológia, toxikológia, környezetvédelem, ökorendszerek fizikai 
kémiai és biológiai terhelései, környezetszennyező anyagok kémiája, matematika, 
statisztika, informatika. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 20-40 kredit: 

komplex ökotoxikológia, környezeti elemek ökotoxikológiája és védelme, társadalmi 
tevékenységi ágazatok ökotoxikológiája, környezetterhelés és eliminálás szakmai, 
társadalmi és gazdasági szempontból, laboratóriumi és szabadföldi ökotoxikológiai 
vizsgálatok. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50-74 kredit  

differenciált szakmai ismeretek 20-44 kredit: 

ökotoxikológiai alkalmazások a környezetvédelemben, környezeti hatásokra bekövetkező 
anyagcsere-rendellenességek, az ökotoxikológia molekuláris és sejt-szintű alapjai, vízi- és 
talajállatok ökotoxikológiája, bioinformatika, környezetterhelhetőség, környezetjog, az 
ökotoxikológia társadalmi vonatkozásai, ökotoxikológiai eljárások hazai és nemzetközi 
szabályozása; 

diplomamunka: 30 kredit.  

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve 

határoz meg. 
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10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú 

nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely 
olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 84 kredit a korábbi 
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi ismeretek, 
mezőgazdasági ismeretek, gazdasági, vidékfejlesztési és szakigazgatási ismeretek. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 
60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A 84 kredithez – a legalább 60 kredit elismerése után – 
még hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a 
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint szerezze 
meg. 
 

 

17. FÖLDTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: földtudomány 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) 

– szakképzettség: okleveles földtudományi kutató 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Earth Scientist 

3. Képzési terület: természettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a földtudományi alapképzési szak 

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 
vehető alapképzési szakok: a környezettan, a környezetmérnök, a műszaki földtudomány, a 
földrajz, a fizika alapképzési szak. 

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, 
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév. 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit. 

6.1. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 80-84 kredit; 

6.2. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit; 
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6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit; 
6.4. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a különböző geoszférák felépítésével, 

folyamataival kapcsolatos ismereteik birtokában képesek önálló tervező, irányító, szakértői 
munkakörök betöltésére a földtudományokhoz kapcsolódó tudományos kutatásokat végző, a 
földtudományok eredményeit alkalmazó és továbbfejlesztő munkahelyeken, kutató-fejlesztő 
intézetekben és szakigazgatási szervekben. A végzettek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek 
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a földi anyagi minőségek és jelenségek tulajdonságait, 

– a földi környezetben lejátszódó folyamatok térbeli kapcsolatrendszerét mikro-, mezo- és 
makroszinten, 

– a földi erőforrások fenntartható kitermelésével kapcsolatos komplex problémakört, 

– a földtudományokra jellemző elméleteket, paradigmákat, elképzeléseket és elveket, 

– az adatgyűjtés, adatrögzítés és -feldolgozás megfelelő technikáit, 

– legalább egy idegen nyelv szakmai ismeretanyagát középszinten. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– a Föld légkörében, felszínén és felszín alatti szféráiban lejátszódó földtudományi 
folyamatok megértésére, valamint ezen folyamatok komplex rendszerben való kezelésére, 

– a földi anyagmintákban lévő alkotók eloszlásának és szerkezetének elemzésére térben és 
időben, 

– a terepi és laboratóriumi észlelések elmélettel való összehangolására a megfigyelés, 
felismerés, szintézis és modellezés munkafolyamat–sorozaton keresztül, 

– a rendszerint hiányos adatokból álló különböző típusú észlelések begyűjtésére, valamint 
ezek alapján vezetői szinten hipotézisek felállítására és ellenőrzésére, 

– kutatások tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és kutatási beszámolók 
elkészítésére, beleértve az irodalmi adatok felhasználását is, 

– adatok előkészítésére/begyűjtésére, értelmezésére és bemutatására, megfelelő minőségi 
és mennyiségi technikák és eljárási/programcsomagok felhasználásával, 

– a mintavétel meghatározó jelentőségének felismerésére, 

– laboratóriumi adatgyűjtés és a mintavételi hibák, valamint a terepi, adatrögzítés és 
adatfeldolgozás során fellépő bizonytalanságok megfelelő kezelésére, 

– a földtudomány önálló, alkotó művelésére mind az elméleti, mind a gyakorlati 
feladatokat illetően, 
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– a földtudományok iránti társadalmi igények kielégítésére, 
– az ipar, az energiaszektor, a vízügy, a bányászat, az energetika, a környezetvédelem, a 
mezőgazdaság, a települési önkormányzatok munkájába történő bekapcsolódásra. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– elemző és szintetizáló készség alkotói szinten, 

– önálló problémamegoldó készség, 

– döntéshozatali készség vezetői szinten, 

– önálló munkára való képesség alkotói szinten, 

– kritikus és önkritikus látásmód, 

– képesség új ötletek felvetésére önálló kutatói szinten (kreativitás), 

– továbbtanulási készség, 

– készség a megszerzett ismeretek gyakorlatban való irányító jellegű alkalmazására, 

– minőség iránti elkötelezettség, 

– magas szintű információkezelési készség, 

– jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség az anyanyelven és egy kiválasztott 
idegen nyelven, 

– interdiszciplináris kutató-fejlesztői csoportban való együttműködési készség, 

– csapatmunkában való hatékony részvétel képessége,  

– a kutatások erkölcsi vonatkozásainak (a tudomány társadalom iránti  
elkötelezettségének ill. a szakmai etikának) felismerése; a kutatás szellemi 
szabadságának tisztelete; a szakmai viselkedési szabályok elfogadása, 

– az egyéni és kollektív célok és felelősségek felismerése és ezeknek a szerepeknek 
megfelelő cselekvés. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (80-84 kredit) 

- az egyes geoszférák felépítésével, dinamikájával, fejlődésével kapcsolatos ismeretek: 
litoszféra modul (10-30 kredit), hidroszféra modul (5-15 kredit), légkör modul (10-20 kredit), 
felszíni folyamatok modul (2-10 kredit), valamint ember és környezete modul (5-15 kredit); 

- további szakmai modulok: modellezés és szimuláció a földtudományokban (10-20 kredit), 
földtudományi mérés és anyagvizsgálat (10-20 kredit), regionális földtudományok  
(5-15 kredit), szakmai gyakorlat (4-5 kredit). 

8.2. Diplomamunka: 30 kredit, ebből 10 kredit projektmunka. 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A szakmai gyakorlat önálló földtudományi feladat végzése a felsőoktatási intézmény által 

jóváhagyott intézménynél vagy cégnél, amelynek időtartama legalább 3 hét. 
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10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú 

nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely 
olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 
A mesterképzésbe történő felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául 
szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján 
elismerhető legyen legalább 65 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi 
ismeretkörökben: 

– természettudományos ismeretek (15 kredit): matematika, fizika, kémia, biológia, 
informatika; 

– szakmai ismeretek (50 kredit): ásványtan, kőzettan, általános földtan, történeti földtan, Föld 
fizikája, paleontológia, geokémia, szerkezeti földtan, hidrogeológia, meteorológia, 
klimatológia, térképészet, talajtan, általános természeti földrajz, geoinformatika. 
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12. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 15.) OKM rendelethez 

 

[3. számú melléklet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 
szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez] 

 

 

XIII. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 

 

 

1. GYÓGYPEDAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles gyógypedagógus 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Special Education 

– választható szakirányok: gyógypedagógiai terápia szakirány; fogyatékos emberek 
társadalmi integrációja szakirány 

– szakirányok angol nyelvű megnevezése: MA in Special Education (Therapy); MA in 
Special Education (Social Inclusion) 

3. Képzési terület: pedagógusképzés 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szak a gyógypedagógia. 

5. A képzési idő félévekben: 3 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-14 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 12-14 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz (szakirányokhoz) rendelhető kreditek száma:  
46-54 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 5 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 10 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: törzsképzésben 5%, szakirányban legalább 25%. 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

A képzés célja olyan fogyatékosságügyi szakemberek képzése, akik szakismereteik 
birtokában, holisztikus, megfelelő etikai megalapozottsággal bíró emberképpel képesek a 
nevelési, terápiás és rehabilitációs dominanciájú, multidiszciplináris társadalomtudományként 
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értelmezett gyógypedagógia-tudomány és legfontosabb határtudományai legkorszerűbb 
eredményeinek szintetizálására, teória és praxis kölcsönhatásainak aktuális vizsgálatára és 
értelmezésére, valamint szakmai tevékenységük széles körű reflektálására, a tevékenységük 
szempontjából releváns elméleti modellek és gyakorlati módszerek továbbfejlesztésére és 
nemzetközi összehasonlítására, általános szaktudományos és szakmai műveltségük 
elmélyítésére, a tudományos kutatásra, továbbá képesek a gyógypedagógiának az 
ellátórendszerekben való magas szintű művelésére, gyógypedagógiai innovációk 
kidolgozására és bevezetésének irányítására. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek 
tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a szűkebb és tágabb értelemben vett gyógypedagógia-tudomány és a legfontosabb 
határtudományok fogyatékosságügyre vonatkozó elméleti ismereteit, 

– a választott szakiránynak megfelelő gyógypedagógiai gyakorlat társadalmi szerepét, 
fejlesztési irányait, az ellátó rendszerek működésének szabályozását; 

– a különböző kommunikációs eszköztárak használatát. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– a gyógypedagógia elméleti és/vagy gyakorlati ismereteinek tudományos igényű 
továbbfejlesztésére, valamint a doktori képzési ciklusba való belépésre, 

– az elsajátított ismeretek és szaktudás szintetizálására és alkalmazására általában és a 
választott szakirány elméleti és gyakorlati kérdéseire vonatkozóan, továbbá saját szakmai 
tevékenységük széles körű reflektálására és szakmai felkészültségük folyamatos 
fejlesztésére, 

– a gyógypedagógiai elmélet és gyakorlat kölcsönhatásainak vizsgálatára, a gyakorlati 
módszerek továbbfejlesztésére, nemzetközi összehasonlítására, a gyógypedagógiai 
innovációk kritikai elemzésére, a szakmai terminológia következetes használatára, 

– a szakmai együttműködés és kommunikáció technikáinak alkalmazására, szakmai 
ismereteinek, tapasztalatainak, véleményeinek szóbeli és írásbeli megfogalmazására, 
szakmai vitában való részvételre, érvelésre, 

– a tudományos kutatómunkában való eredményes közreműködésre, a tudományos 
bizonyítás módszereinek alkalmazására, az idegen nyelvű szakmai anyagok 
feldolgozására, 

– a fogyatékos ember értékére, emberi méltóságára vonatkozó korszerű antropológiai és 
etikai szemlélet elfogadására, 

– a fogyatékos emberekkel szembeni előítéletek csökkentésére, az érintett családok 
segítésére a fogyatékos személy elfogadásában, továbbá  

a gyógypedagógiai terápia szakirányon végzettek képesek és alkalmasak: 

– a gyógypedagógia alapképzési szak szerinti választott szakirányon (értelmileg 
akadályozottak-, hallássérültek-, látássérültek-, tanulásban akadályozottak pedagógiája, 
logopédia, pszichopedagógia és szomatopedagógia) megszerzett és az adott fogyatékos 
népesség sajátosságainak megismerésén alapuló interdiszciplináris tudás 
továbbfejlesztésével alapképzésük populáció-specifikus kompetenciáinak a szakirány 
differenciált szakmai anyagának választható tárgyaival történő bővítésén és elmélyítésén 
keresztül a sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok, továbbá felnőttek társadalmi 
beilleszkedésének elősegítésére, a megnehezült életkörülményekkel összefüggő személyes 
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hátrányok csökkentésére vagy megszüntetésre a jogszabályokban előírt módon, egyéni és 
kiscsoportos formában folyó gyógypedagógiai terápiás tevékenység végzésére, 

– szakszolgálati és a szakmai szolgáltatási tevékenység folytatására és fejlesztésére, 
diagnosztikus és fejlesztő eljárások, képességfejlesztő programok, terápiás továbbképzési 
programok, fejlesztési tervek, eszközök, kidolgozására, 

– team-munkára, megfelelő együttműködésre, kommunikációra a gyógypedagógiai 
nevelésben, oktatásban, fejlesztésben, és rehabilitációban közreműködő szakemberekkel, 
intézményekkel és a szülőkkel, hozzátartozókkal, 

– a gyógypedagógiai fejlesztőmunka, a habilitáció és rehabilitáció különböző színterein az 
egyén életkorának, problémájának, a népességcsoport sajátosságainak, a beavatkozás jogi 
lehetőségeinek ismeretében az egyéni sajátosságok, a megnehezült társadalmi 
beilleszkedés körülményeinek feltárására, különböző diagnosztikus és terápiás eljárások, a 
gyógypedagógiai tanácsadás módszereinek alkalmazására és fejlesztésére, a szakemberek 
közötti együttműködés kialakítására, a fogyatékosság, fejlődési zavar okozta hátrány 
csökkentésére vagy megszüntetésére, 

– a gyógypedagógiai megsegítés egyéni szükségleten alapuló folyamatának tervezésére, a 
diagnosztikus és terápiás beavatkozás feltételeinek kidolgozására, programfejlesztésére, 
újabb diagnosztikus és fejlesztő/terápiás eljárások kipróbálására, adaptálására és 
továbbfejlesztésére, 

– az egyéni és csoportos fejlesztés lehetőségeinek körültekintő mérlegelésére, más 
intervenciókkal történő összehasonlítására, szakmai és jogi dokumentumok 
figyelembevételével a fejlesztés és megsegítés folyamatának nyomon követésére, 

– a hazai és nemzetközi gyakorlatban elismert diagnosztikus és terápiás módszerek, 
fejlesztő eljárások, működési rendszerek hatáselemzésére, innovációjára, a szolgáltatási 
rendszer átalakítására és fejlesztésére irányuló szakmapolitikai tevékenység folytatására, 

– a gyógypedagógiai terápiás munka, a habilitációs és rehabilitációs tevékenység 
továbbfejlesztését segítő tudományos kutató munkára, 

– gyógypedagógiai témájú doktori tanulmányok folytatására, 

a fogyatékos emberek társadalmi integrációja szakirányán végzettek képesek és alkalmasak: 

– a gyógypedagógia alapképzési szak választott szakiránya szerinti népesség-specifikus 
szakterületi ismereteknek a többi – populációcsoportra kiterjedő általános elmélyítése 
alapján szert tenni egy olyan, társadalom- és szaktudományi bázisú ismeretrendszerre, 
melynek birtokában képessé válnak a sérült/fogyatékos/akadályozott emberek számára 
olyan életperspektívákat és -körülményeket létrehozni és fenntartani, melyek elsődlegesen 
a legtágabban értett társadalmi integrációt, az életkörülmények normalizálását és az 
önrendelkezést szolgálják, 

– a szakirányon nyújtott személyközpontú tanulmányaik alapján, az UNESCO 1994-es 
Salamancai Nyilatkozatával összhangban a fejlődés, a tanulás és a társadalmi 
beilleszkedés segítésének tárgyi és személyi feltételeit a személyes szükségletekhez és 
igényekhez igazítani, annak érdekében, hogy a legkülönfélébb fogyatékosságokkal élő 
embereket az őket ellátó intézmények ne szelektálják egyszerűen fogyatékosságuk fajtája 
és súlyossági foka mentén, hanem vonják be és tartsák meg őket mindenkori szociális 
közösségeikben, 
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– a képzés nemzetközi kapcsolatrendszerének kihasználásával, a partnerintézmények 
közreműködésével a fogyatékosságügyhöz kapcsolódó különféle ellátórendszereket 
európai perspektívában látni, a hazai intézményi környezetet a releváns európai 
trendekhez igazítani, szakmai tevékenységüket európai dimenziókban értelmezni és 
reflektálni, továbbá részt venni nemzetközi innovációk megtervezésében és 
kivitelezésében, 

– a sem sajátos populációra, sem valamely életkorra nem specializálódó, a legtágabb 
értelemben vett társadalmi integráció komplex feltételrendszerére irányuló képzésüknek 
köszönhetően a fogyatékosságot relatív fogalomként, a környezet és az egyén közötti 
viszonykategóriaként értelmezni, és ennek megfelelően a fogyatékos ember konkrét 
élethelyzetét és szociális környezetét úgy alakítani, hogy a kirekesztés helyett a befogadás 
és a kölcsönös alkalmazkodás érvényesülhessen, 

– az alapképzésben szerzett általános és szakdidaktikai ismereteiket az integratív/inkluzív 
gyógypedagógia kritikai-konstruktív didaktikai ismereteivel és a projektpedagógia 
eszköztárával kibővítve a fogyatékos gyermek, fiatal és felnőtt számára olyan egyénre 
szabott, individuális szükségleteihez és lehetőségeihez igazodó tanulási feltételrendszer 
megszervezésére és fenntartására, amely a teljes körű kooperációra, a heterogenitásra, a 
humánus és demokratikus tanítási-tanulási folyamatokra, a kölcsönösségre épül, 

– hangsúlyos társadalomtudományi, jogi és közgazdasági stúdiumaiknak köszönhetően, 
valamint a társadalmi elfogadást javító PR-munka eszközeinek birtokában a 
gyógypedagógiai cselekvés társadalmi beágyazottságának értelmezésére, a fogyatékos 
emberek életminőségére és társadalmi integrációjára ható politikai és szociálpolitikai 
hatásmechanizmusok reflektálására és befolyásolására, az inkluzív társadalmi környezet 
feltételrendszerének kialakítására, 

– számos önállóan végzett, de szakmai és tudományos szempontból megfelelően kísért 
projektmunkán keresztül megvalósult tanulmányaik alapján elősegíteni klienseik 
személyes kompetenciáinak fejlődését, individuálisan kísérni tanulási és életvezetési 
folyamataikat. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– nyitottság a fogyatékos emberek élethelyzetét segítő, megkönnyítő társadalmi 
kezdeményezések iránt, 

– partneri együttműködési viszony kialakítása a fogyatékos személyek nevelésében, 
terápiájában, rehabilitációjában közreműködő szakemberekkel, 

– kreativitás és empátia, 

– jó problémamegoldó képesség, 

– döntéshozatali képesség, 

– önálló munkavégzésre való képesség, 

– a szakmai teambe történő beilleszkedés képessége és igénye, 

– saját tevékenység kritikus értékelésének és irányításának a képessége, 
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– önszabályozás, az önfejlesztés igénye, 

– értékek kialakítására és megtartására törekvő magatartás. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
alapozó ismeretkörök: 10-14 kredit 

humántudományi ismeretek: a neveléstudomány új irányzatai, társadalompolitika, 
kutatómunka; az integratív/inkluzív gyógypedagógia társtudományi alapjai, úgymint a 
közösségi ellátás (Community Care) társadalmi és jogi feltételei, a képességfejlődés 
pszichológiai alapjai, nyelvészeti alapismeretek. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 12-14 kredit 

gyógypedagógia-elmélet (a fogyatékosság probléma- és társadalomtörténete, az integráció és 
a differenciáló pedagógia összefüggései, összehasonlító gyógypedagógia, antropológiai és 
etikai modellek a gyógypedagógiában), az integratív/inkluzív gyógypedagógia szakmai 
alapjai (segítő szakmák és értékek, szakmai szolgáltatási rendszerek a gyógypedagógiában) 
legalább 8 kredit; 

további választható ismeretkörök: az egyes fogyatékosságtípusok jellemzői, gyógypedagógiai 
pszichopatológia, a fogyatékosság mint komplex jelenség, akadályozott emberek szexuális 
szocializációja legalább 4 kredit. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 56-64 kredit 

differenciált szakmai ismeretek: 46-54 kredit 

– gyógypedagógiai terápia szakirányon: 

a) a szakirány általános ismeretei: klinikai gyógypedagógiai tanulmányok (klinikai 
gyógypedagógia, kognitív fejlődés-neuropszichológia, diagnosztikus rendszerek a 
gyógypedagógiai munkában, rehabilitáció az egészségügyben); életkorok specifikuma; 
gyógypedagógiai intervenció (fejlesztő munka tervezése, kognitív képességfejlesztő eljárások, 
viselkedésterápiás eljárások, segítő kapcsolat), terepgyakorlat (szakterületi gyakorlat/egyéni 
esetkezelés, szakszolgálati munka); 28-32 kredit; 

b) a szakirány specifikus, az alapképzés szerint választható ismeretei: speciális terápiás 
fejlesztő eljárások az értelmi akadályozottság, hallássérülés, látássérülés, logopédiai 
megsegítést igénylők, pszichopedagógiai megsegítést igénylők, mozgáskorlátozottság, 
tanulási akadályozottság esetében 18-22 kredit; 

– fogyatékos emberek társadalmi integrációja szakirányon: az integratív/inkluzív 
gyógypedagógia alapjai, az együttnevelés filozófiai alapjai, az integratív/inkluzív didaktikai 
tervezés alapjai, pedagógiai projektalkotás, az integratív gyógypedagógia neveléselmélete, 
elmélyülés a társadalomtudományban (magyar és európai szociális jog, fogyatékosság és 
marginalitás, szociális munka és fogyatékosságügy, iskolai és társadalmi integráció az EU-
ban, szociálpolitika-történet, intézmények jellemzése és evaluációja, az inkluzív társadalom 
szociáletikája, a befogadás és kirekesztés története a gyógypedagógiában), specializációk; 

diplomamunka: 10 kredit. 

9. Idegennyelv-ismeret követelményei: 

A mesterfokozat megszerzésének előfeltétele egy középfokú C típusú és egy alapfokú 
C típusú, államilag elismert nyelvvizsga megszerzése vagy azzal egyenértékű érettségi 
bizonyítvány, illetve oklevél. 
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13. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 15.) OKM rendelethez 

 

[4. számú melléklet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 
szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez] 

 

 

Természetismeret-tanár 

 
A szakképzettség oklevélben szereplő 

– magyar nyelvű megjelölése: okleveles természetismeret-tanár 

– angol nyelvű megjelölése: science teacher 

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett 
szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a 
felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá 
a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés. 

A 8.3. pontban foglalt szakterületi általános ismereteken túli, sajátos ismeretkörök: 

Szakterületi ismeretek:  

– A biológia, fizika, kémia, földrajz és földtudomány fogalomrendszerének ismerete. 
Magas szintű ismeretek a következő területeken:  

– biológiából: biokémia és genetika, sejtbiológia, a növények és gombák 
testszerveződésének általános törvényei, az állatok és az ember szervei, 
szervrendszerei, felépítésük, működésük és a működésük szabályozása, az 
immunrendszer és működése, evolúcióelmélet, filo- és ontogenezis, rendszertani 
alapismeretek, az ember törzs- és egyedfejlődése, az ökológiai környezet és 
tolerancia; 

– fizikából: a mechanika alaptörvényei, megmaradási tételek, a termodinamika 
főtételei, az elektromágnesség-tan és optika törvényei, statisztikus fizika, elemi 
részek, atom- és magfizika, a kvantummechanika és relativitáselmélet alapjai, a 
csillagászat elemei; 

– kémiából: általános és szervetlen kémia, a periódusos rendszer, kötéstípusok, 
molekulaszerkezet, kvantumkémiai alapfogalmak, fizikai kémia, a reakciókinetika, 
diszperz rendszerek és stabilitásuk, a kolloidállapot, magkémia, szerves kémia, 
szerves vegyületek felépítése és tulajdonságai, analitikai kémia, a kémia gyakorlati 
alkalmazásai, a biokémia alapjai; 

– földrajz- és földtudományból: a Föld múltjának megismerésére szolgáló 
módszerek, a Föld keletkezése és szerkezete, kőzetek, ásványok, a légkör és az 
időjárás, éghajlat, a vízburok, a nagy földrajzi övezetek, a földfelszínt alakító 
folyamatok. 

– Integrált, a szaktudományok eredményeinek összesítésén alapuló, magas szintű 
környezet- és a természetvédelemi ismeretek, fenntartható fejlődés, a 
környezettudatos magatartás. 
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– A természettudományos ismeretszerzés általános módszerei. A legfőbb, 
egymásnak ellentmondó tudományelméleti modellek (a pozitivista magyarázat, 
racionalista tudománykép, a tudományos felfedezések elméletirányított jellegére 
építő megközelítések, konstruktivista tudományszemlélet). 

– A természettudomány fejlődésének története differenciálódás és integrálódás a 
tudomány fejlődésében. 

– A természettudományok szerepe és felelőssége a modern társadalomban. 

A szakterületi ismeretek keretében legalább 14 kredit integrált természettudományi tárgyat 
kell biztosítani a következő témakörökből legalább négyben: 

– a természet energiaforrásai, 

– környezet- és természetvédelem, 

– az élő anyag szerveződése, evolúciója, 

– az élettelen anyag felépítése, 

– az univerzum fejlődése, 

– a természettudományok története, 

– az emberi test és a egészséges életmód. 

A szakterületi modul ismeretanyaga legalább 65%-ban szakterületi szakmai ismeretet 
tartalmaz. 

Szakmódszertani ismeretek: 

– A természettudományos tárgyak tanításának integrált vagy részben integrált 
szervezése az alap- és középfokú oktatásban. 

– A természetismeret mint a középiskolai természettudományos képzést lezáró 
tantárgy. 

– A természettudományok határterületei a középiskolában. 

– Komplex természettudományos problémák kitűzése megoldása és szerepe a 
természettudományos szemlélet alakításában. 

– A jelenségbemutatás és a mérés szerepe a természettudományos oktatásban. 

Sajátos kompetenciák: 

A természetismeret-tanár képes 

– a természettudomány részterületeinek integrált szemléletére, egységes látására, 

– ismeretei alapján a hétköznapi élet természettudománnyal kapcsolatos híreinek 
kritikai értelmezésére, 

– az iskolán kívüli foglalkozásokon, osztálykirándulásokon (pl. múzeumokban és 
természetvédelmi területeken) a speciális természettudományos ismeretszerzés 
irányítására és szervezésére. 
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14. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 15.) OKM rendelethez 

 

AGRÁR SZAKKÉPZÉS 

AGRÁR-MÉRNÖKTANÁRI SZAKKÉPZETTSÉGEK 

 
A szakképzettség oklevélben szereplő 

– magyar nyelvű megjelölése: 

agrár-mérnöktanár (földmérő és földrendező mérnök) 

agrár-mérnöktanár (mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök) 

agrár-mérnöktanár (tájrendező és kertépítő mérnök) 

agrár-mérnöktanár (erdőmérnök)  

agrár-mérnöktanár (gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök) 

agrár-mérnöktanár (informatikus és szakigazgatási agrármérnök) 

agrár-mérnöktanár (élelmiszermérnök)  

agrár-mérnöktanár (kertészmérnök) 

agrár-mérnöktanár (környezetgazdálkodási agrármérnök) 

agrár-mérnöktanár (természetvédelmi mérnök)  

agrár-mérnöktanár (vadgazda mérnök) 

agrár-mérnöktanár (állattenyésztő mérnök) 

agrár-mérnöktanár (mezőgazdasági mérnök) 

agrár-mérnöktanár (növénytermesztő mérnök) 

agrár-mérnöktanár (mezőgazdasági szakoktató) 

– angol nyelvű megjelölése: 

Teacher of Agriculture (Agricultural and Food Industry Engineering) 

Teacher of Agriculture (Land Surveying) 

Teacher of Agriculture (Garden Construction) 

Teacher of Agriculture (Forestry) 

Teacher of Agriculture (Economics and Rural Development) 

Teacher of Agriculture (Informatics and Sectoral Public Administration) 

Teacher of Agriculture (Food Industry) 

Teacher of Agriculture (Horticulture) 

Teacher of Agriculture (Environmental Management) 

Teacher of Agriculture (Environmental Protection) 

Teacher of Agriculture (Wildlife Management) 

Teacher of Agriculture (Animal Husbandry) 
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Teacher of Agriculture (Agronomy) 

Teacher of Agriculture (Agricultural Education Specialized according to the different fields of 
Agriculture). 

A képzés célja az agrár alapképzési szakokon szerzett szakterületi ismereteik birtokában 
elméletileg megalapozott, módszertani ismeretekkel és képességekkel rendelkező szaktanárok 
képzése az agrár irányultságú iskolarendszerű szakképzés valamennyi szintje, az 
iskolarendszeren kívüli szakképzés és felnőttképzés számára. Olyan szakemberek képzése, 
akik az agrár szakképzés területén képesek a pedagógiai tervezési, fejlesztési és kutatási 
feladatokra, továbbá aktív részesei lehetnek a vidékfejlesztésnek, előmozdíthatják az 
elmaradott régiók felzárkózását, elősegítik az Európai Unió oktatási rendszereihez való 
kapcsolódást. Mindezek mellett a képzés kellő alapokat ad ahhoz, hogy a hallgatók 
tanulmányaikat a PhD-képzésben folytathassák a neveléstudomány területén. 

A 8.3. pontban foglalt szakterületi általános ismereteken túli, sajátos ismeretkörök: 

Szakterületi közös ismeretek: 

− Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő alapozó ismeretkörök: az 
agrármérnöki alapképzési szakon elsajátított alapozó ismeretek bővítése, illetve elmélyítése a 
szakterület szerint. 

– Horizontális kitekintés a szakmai képzéshez kapcsolódó Nemzeti Alaptanterv 
műveltségterületeire, illetve a szakképzés egész rendszerére, benne a mezőgazdasági 
szakképzés helyére és a határos szakképzési területekre. 

− Gazdasági és humán ismeretek: a szakképzés és a gazdaság kapcsolatrendszere, mikro- és 
makrogazdasági környezeti feltételek, a felnőttképzéssel kapcsolatos sajátos ismeretek. 

− A szakmai törzsanyag ismeretkörei: a szakirányú szakképzés gyakorlati alkalmazást 
támogató agrármérnöki alaptantárgyainak elmélyítése a szak szerint. 

− A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei, differenciált szakmai ismeretek: 
az agrármérnöki ismeretek bővítése az agrármérnök-tanári szakképzettségnek megfelelő 
szakirányú ismeretkörökkel. 

Szakterületi ismeretkörök agrármérnöki szakképzettségenként: 

− okleveles agrár-mérnöktanár (földmérő és földrendező mérnök): elméleti alapozó, 
gazdasági valamint geoinformatika, földrendező, ingatlankataszteri, öntözési és meliorációs 
szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök; 

− okleveles agrár-mérnöktanár (mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök): elméleti 
alapozó, gazdasági és élelmiszeripari gépész, mezőgazdasági termeléstechnológia, 
környezettechnika, erőgépek, településüzemeltető, gépüzemfenntartó, környezet-(agrár-) 
informatika szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök; 

− okleveles agrár-mérnöktanár (tájrendező és kertépítő mérnök): elméleti alapozó, gazdasági, 
valamint kertépítő, tájrendező, településüzemeltető szakirányokhoz tartozó speciális 
ismeretkörök; 

− okleveles agrár-mérnöktanár (erdőmérnök): elméleti alapozó, gazdasági, valamint erdészeti 
termőhely-ismerettan, erdőművelési, erdővédelmi, erdészeti növénykórtani, erdészeti állattani, 
erdészeti rovartani, vadászati és vadgazdálkodási, erdőhasználati, erdészeti géptani, 
erdőrendezési, dendrometriai, faterméstani, erdészeti üzemgazdasági, erdészeti szervezési és 
vezetési ismeretek, differenciált szakmai ismeretek; 
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− okleveles agrár-mérnöktanár (gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök): elméleti alapozó, 
gazdasági, valamint agrárismeretek (növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés); 
agrárgazdasági és vállalkozási ismeretek (agrárpolitika és környezetpolitika, szaktanácsadás, 
pénzügy és számvitel, mezőgazdasági üzemtan, emberi erőforrás gazdálkodás, marketing); 
regionális és vidékfejlesztési ismeretek (regionális gazdaságtan, vidékfejlesztés, területi és 
projekttervezési ismeretek); differenciált (agrárgazdasági, vállalatgazdálkodási és -szervezési, 
regionális és vidékfejlesztési) speciális ismeretkörök; 

− okleveles agrár-mérnöktanár (informatikus és szakigazgatási agrármérnök): elméleti 
alapozó, gazdasági, valamint informatika szakirányhoz tartozó speciális ismeretek: ágazati 
agrárinformációs rendszerek (EU agrárinformációs rendszere, -tesztüzemi rendszer, 
statisztikai információs rendszerek, piaci információs rendszerek, integrált igazgatási és 
ellenőrzési rendszer), internet alkalmazásfejlesztés, modellezés, információmenedzsment, 
vezetési és szervezési ismeretek, minőségbiztosítás és informatikai rendszerei, vezetői 
információs rendszerek, szakértői rendszerek, projekt menedzsment, távérzékelés, 
ágazatspecifikus alkalmazás megoldások; szakigazgatási szakirányhoz tartozó speciális 
ismeretek: szakigazgatási irányítási-szervezési ismeretek (pl. erdészet, kertészet, borászat), 
földhasználat, növény-egészségügy, vezetési és szervezési ismeretek, EU regionális politikái, 
ágazati információs rendszerek, minőségbiztosítási menedzsment ismeretek; 

− okleveles agrár-mérnöktanár (élelmiszermérnök): elméleti alapozó, gazdasági, valamint 
élelmiszerkémia, fizikai kémia, élelmiszeranalitika, élelmiszer mikrobiológia és higiénia, 
élelmiszer-ipari alapműveletek, mérés és automatizálás, élelmiszer-ipari alapgépek, 
munkavédelem, élelmiszertechnológia, élelmiszerbiztonság, élelmiszer-ipari , élelmiszer-ipari 
gazdaságtan, vezetési-szervezési alapismeretek, élelmiszertermelés és -forgalmazás jogi 
szabályozása; differenciált szakmai ismeretek; 

− okleveles agrár-mérnöktanár (kertészmérnök): elméleti alapozó, gazdasági, valamint a 
kertészeti ágazatokhoz (dísznövénytermesztés, faiskolai termesztés, gyógynövénytermesztés, 
gyümölcstermesztés, szőlészet, zöldségtermesztés), illetve egyéb (ökológiai gazdálkodás; 
kertészeti termékmenedzsment, kertészeti biotechnológia, zöldfelület-gazdálkodás, kertészeti 
gépüzemeltetés és kertészeti vállalkozásfejlesztés) szakirányokhoz tartozó speciális 
ismeretkörök; 

− okleveles agrár-mérnöktanár (környezetgazdálkodási agrármérnök): elméleti alapozó, 
gazdasági és agrárkörnyezetgazdálkodási ismeretek (környezetgazdálkodás, vízgazdálkodás, 
környezettechnika, erdő- és vadgazdálkodás, tájökológia, környezeti jog, EU agrárpolitika, 
földhasználat); környezet- és természetvédelmi ismeretek (környezeti elemek védelme, 
környezetállapotfelmérés, természetvédelem, környezetfizika, tájvédelem); környezetfejlesz-
tési ismeretek (környezetgazdaságtan, térinformatika, területi tervezés, környezetpolitika); 
differenciált szakmai ismeretek; 

− okleveles agrár-mérnöktanár (természetvédelmi mérnök): elméleti alapozó, gazdasági, 
természetvédelmi jogi és szakigazgatási ismeretek; erdő- és mezőgazdálkodás, 
vadgazdálkodás és halgazdálkodás védett területeken; vizes élőhelyek kezelése, terepi 
vizsgálati módszerek, növényvédelem, gomba- és állatvédelem, élőhelyvédelem; őshonos 
háziállatok tenyésztése; növény-, gomba- és állatkereskedelem; dendrológia; etológiai 
alapismeretek; védett területek ökonómiája; ökoturizmus; differenciált szakmai ismeretek; 

− okleveles agrár-mérnöktanár (vadgazda mérnök): elméleti alapozó, gazdasági, valamint 
vadászatszervezés és vadászati etika, vadbiológiai ismeretek, vadföldgazdálkodás és 
vadtakarmányozás, zárttéri vadgazdálkodás, állományhasznosítás, vadkárelhárítás és -becslés, 
vadgazdálkodás tervezése, élőhelykezelés és élőhelyfejlesztés, vadegészségügy, vadászebek 
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és vadászati hasznosításuk, fegyver- és lőszerismeret, biztonságtechnika és munkavédelem, 
trófeakezelés és -bírálat, dermoplasztika; differenciált szakmai ismeretek; 

− okleveles agrár-mérnöktanár (állattenyésztő mérnök): elméleti alapozó, gazdasági, 
növénytudományi (takarmánynövény termesztéstan, gyepgazdálkodás), állattudományi 
(takarmányozástan, állattenyésztéstan), állategészségügyi (állategészségtan, állathigiénia, 
szaporodásbiológia), gazdasági- és szervezéstudományi (állattenyésztési ágazatok 
ökonómiája, vezetési ismeretek és munkaszervezés, számvitel és pénzügyi ismeretek, 
környezetgazdálkodás), élelmiszertudományi (állati termékek feldolgozása, állattenyésztési 
termékmarketing), műszaki tudományi (állattenyésztés gépei) ismeretek; differenciált szakmai 
ismeretkörök; 

− okleveles agrár-mérnöktanár (mezőgazdasági mérnök): elméleti alapozó, gazdasági,valamint 
növénytudományi (földművelés és földhasználat, növénytermesztés, gyepgazdálkodás, 
növényvédelem, vetőmagtermesztés, kertészet), állattudományi (állattenyésztés, takarmányozás, 
állategészségtan és higiénia), gazdasági és humán (humán menedzsment, agrárgazdaságtan, 
marketing, számviteli és pénzügyi ismeretek, vállalati gazdaságtan, üzemszervezés) ismeretek, 
környezeti és minőségbiztosítási (környezetgazdálkodás, erdő- és vadgazdálkodás, 
minőségbiztosítás) ismeretek; differenciált szakmai ismeretek; 

− okleveles agrár-mérnöktanár (növénytermesztő mérnök): elméleti alapozó, gazdasági, 
termesztéstechnológiai (földműveléstan, földhasználat és tájgazdálkodás, vízgazdálkodás és 
melioráció; mezőgazdasági géptan), növénytudományi (növényélettan, növénynemesítés és növényi 
biotechnológia, növénytermesztéstan, növényvédelem, vetőmagtermesztés és forgalmazás, 
gyepgazdálkodás, fenntartható és ökológiai gazdálkodás, kertészet), állattudományi (állattenyésztés, 
takarmányozás), minőségbiztosítási (minőségbiztosítás a növénytermesztésben, termékfeldolgozás 
és élelmiszerbiztonság), gazdasági és szervezéstudományi modulok (növénytermesztés 
ökonómiája), differenciált szakmai ismeretek; 

− okleveles agrár-mérnöktanár (mezőgazdasági szakoktató): elméleti alapozó, gazdasági, 
mezőgazdasági, élelmiszeripari, kertészeti, erdészeti, mezőgazdasági gépészeti 
szakirányokhoz tartozó, valamint az adott szakképzési terület tárgyainak oktatására irányuló 
speciális elméleti és gyakorlati ismeretek. 
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15. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 15.) OKM rendelethez 

 

 

AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET 

 

Agrár-mérnöktanár 

 
A szakképzettség oklevélben szereplő, 

– magyar nyelvű megjelölése: okleveles agrár-mérnöktanár (...); 

– angol nyelvű megjelölése: Teacher of Agriculture (...), 

zárójelben megjelölve a mesterfokozatot adó szakon szerzett szakképzettséget. 

A tanári szakképzettségek a mesterfokozatot adó nem tanári szak szakképzettségei szerint 
differenciálódnak. 

A képzés célja elméletileg megalapozott, módszertani ismeretekkel rendelkező 
szaktanárok képzése. A szakterületi ismeretek a mesterszakon nem tanári szakképzettséget 
adó képzésben szerzett, tanári szakképzettséghez tartozó szakterületi ismereteket foglalja 
magába. A képzés felkészít a tanári szakképzettségnek megfelelő pedagógiai vagy a 
szakterületen a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására. 
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16. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 15.) OKM rendelethez 

 
[4/A. számú melléklet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 
szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez] 

 
A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAKJAIRA ÉPÜLŐEN 

VÁLASZTHATÓ ELSŐ ÉS MÁSODIK SZAKKÉPZETTSÉGEK MEGVÁLASZTÁSÁNAK 
ELŐKÉPZETTSÉGI FELTÉTELEI 

 

1. Az első tanári szakképzettség megválasztásához megfelelőnek tekintendő alapképzési szak vagy 
alapképzési szak szakiránya (a 4. számú melléklet 11.2.1. alpontjához): 

a) A közoktatás műveltségi területein választható közismereti tanári szakképzettségek: 

 Műveltségi terület  Első tanári szakképzettségek1  Az első tanári szakképzettség 
választásához megfelelő alapképzési 

szakok2 vagy alapképzési szak szakirányai 

 magyar nyelv és irodalom  magyartanár  magyar 

 idegen nyelv  angoltanár3* - anglisztika 

   némettanár/német- és nemzetiséginémet-
tanár* 

- germanisztika német szakiránya  
- germanisztika német nemzetiségi 
szakiránya 

   franciatanár* - romanisztika francia szakiránya 

   olasztanár* - romanisztika olasz szakiránya 

   spanyoltanár* - romanisztika spanyol szakiránya 

   romántanár/román- és nemzetiségiromán-
tanár* 

- romanisztika román szakiránya  
- romanisztika román nemzetiségi 
szakiránya 

   romológiatanár* (romani nyelv és kultúra 
vagy beás nyelv és kultúra) 

- bölcsészettudományi, 
társadalomtudományi, jogi és igazgatási, 
nemzetvédelmi és katonai, 
gazdaságtudományok, orvos- és 
egészségtudomány, pedagógusképzés, 
sporttudomány, művészet, 
művészetközvetítés képzési terület összes 
szakja, valamint romani/beás nyelvből tett 
C típusú, középfokú államilag elismert 
nyelvvizsga 

   orosztanár* - szlavisztika orosz szakiránya 

   bolgártanár/bolgár- és nemzetiségibolgár-
tanár* 

- szlavisztika bolgár szakiránya  
- szlavisztika bolgár nemzetiségi szakiránya

   lengyeltanár/lengyel- és 
nemzetiségilengyel-tanár* 

- szlavisztika lengyel szakiránya  
- szlavisztika lengyel nemzetiségi 
szakiránya 

   horváttanár/horvát- és nemzetiségihorvát-
tanár* 

- szlavisztika horvát szakiránya  
- szlavisztika horvát nemzetiségi szakiránya

   szerbtanár/szerb- és nemzetiségiszerb-
tanár* 

- szlavisztika szerb szakiránya  
- szlavisztika szerb nemzetiségi szakiránya 
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   szlováktanár/szlovák- és  
nemzetiségiszlovák-tanár* 

- szlavisztika szlovák szakiránya  
- szlavisztika szlovák nemzetiségi 
szakiránya 

   szlovéntanár/szlovén- és  
nemzetiségiszlovén-tanár* 

- szlavisztika szlovén szakiránya  
- szlavisztika szlovén nemzetiségi 
szakiránya 

   ukrántanár/ukrán- és nemzetiségiukrán-
tanár* 

- szlavisztika ukrán szakiránya  
- szlavisztika ukrán nemzetiségi szakiránya 

   latintanár - ókori nyelvek és kultúrák klasszika-
filológia szakiránya 

   japántanár - keleti nyelvek és kultúrák japán 
szakiránya 

   kínaitanár - keleti nyelvek és kultúrák kínai szakiránya

   újgörögtanár/újgörög- és  
nemzetiségigörög-tanár* 

- keleti nyelvek és kultúrák újgörög 
szakiránya 

   ógörögtanár - ókori nyelvek és kultúrák klasszika-
filológia szakiránya 

   portugáltanár* - romanisztika portugál szakiránya 

 matematika  matematikatanár - matematika 

 ember és társadalom  történelemtanár - történelem 

   kommunikációtanár - kommunikáció és médiatudomány  
- magyar  
- szabad bölcsészet kommunikáció- és 
médiatudomány szakiránya  
- szabad bölcsészet filmelmélet és 
filmtörténet szakiránya  
- szociológia 

  

  

 ember és társadalom műveltségterületi 
tanár 

  

- történelem  
- néprajz  
- pszichológia  
- szabad bölcsészet  
- kulturális antropológia 

- kommunikáció és médiatudomány  
- szociológia  
- társadalmi tanulmányok 

   pedagógiatanár  - pedagógia  
 - andragógia 
 - szociálpedagógia  
 - pszichológia 
 - tanító 
 - óvodapedagógus 
 - gyógypedagógia 
 - szabad bölcsészet filozófia szakiránya. 
Utóbbi kivételével a pedagógiai-
pszichológiai ismeretek tekintetében 
legalább 25 kredit teljesítését el kell ismerni.

 ember a természetben  biológiatanár - biológia  
- biomérnöki 



 
 
 
 
2008/120. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y  14233 

  

  

 fizikatanár 

  

- fizika  
- gépészmérnöki 

- energetikai mérnöki  
- anyagmérnöki 

 kémiatanár - kémia  
- vegyészmérnöki  
- anyagmérnöki 

  

természetismeret-tanár - természetismeret 
- biológia 
- fizika 
- földrajz 
- földtudományi 
- kémia 
- környezettudomány 

 földünk és környezetünk  földrajztanár - földrajz  
- földtudományi 

   környezettan-tanár - környezettan  
- földrajz  
- földtudományi  
- környezetmérnöki  
- erdőmérnöki  
- környezetgazdálkodási agrármérnöki  
- természetvédelmi mérnöki 

 művészetek  ének-zene tanár - ének-zene  
- alkotóművészet és muzikológia  
- előadóművészet 

   mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár - mozgóképkultúra és médiaismeret  
- kommunikáció és médiatudomány  
- szabad bölcsészet filmelmélet és -történet 
szakiránya  
- szabad bölcsészet kommunikáció és 
médiatudomány szakiránya 

   vizuális- és környezetkultúra-tanár - kézműves  
- környezetkultúra  
- plasztikai ábrázolás  
- képi ábrázolás  
- elektronikus ábrázolás  
- kerámiatervezés  
- üvegtervezés  
- fémművesség  
- formatervezés  
- textiltervezés  
- tervezőgrafika  
- fotográfia  
- alkalmazott látványtervezés  
- animáció  
- design és művészetelmélet  
- média design  
- építőművészet 

 informatika  informatikatanár - gazdaságinformatikus  
- mérnök informatikus  
- programtervező informatikus  
- informatikus könyvtáros 
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 testnevelés és sport  testnevelő tanár - testnevelő-edző 

   egészségfejlesztés-tanár - rekreációszervezés és egészségfejlesztés  
- testnevelő-edző  
- ápolás és betegellátás  
- egészségügyi gondozás és prevenció  
- egészségügyi szervező  
- gyógypedagógia  
- szociálpedagógia  
- humánkineziológia 

 1 Az a) pont alatt felsorolt első közismereti tanári szakképzettségeket – a szakterület ismereteiből megszerzett 
50 kredit teljesítése esetén – második tanári szakképzettségként is választani lehet, bármely első tanári szakképzettség
mellé vagy újabb tanári szakképzettséget nyújtó képzésben. Meghatározott alapképzési szakon végzettek mentesülnek
az 50 kredit teljesítése alól (lásd a jobb oldali oszlopban és lábjegyzetében), valamint mentesülnek az azonos
szakképzettséget nyújtó nem tanári mesterképzési szakon végzettek is.  

 2 Az első szakképzettség második vagy újabb tanári szakképzettségként való választásakor azon szakképzettségek 
választásakor jár a mentesség az 50 kredites előképzettség követelménye alól, amelyek jobb oldali oszlopában több 
megfelelő alapképzési szak is szerepel bemeneti feltételként.  

 3 Az első szakképzettség második vagy újabb tanári szakképzettségként való választásakor a *-gal jelölt tanári 
szakképzettség felvételének feltétele felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.  

b) A szakképzés, művészeti szakképzés, illetve alapfokú művészetoktatás területein választható szakmai, 
művészeti tanári szakképzettségek: 

 Szakképzés, művészeti szakképzés, 
illetve alapfokú művészetoktatás 

területei 

 Szakmai vagy művészeti tanári 
szakképzettségek 

 Az első tanári szakképzettség 
választásához megfelelő alapképzési 

szakok4 

 műszaki, informatikai szakképzés  mérnöktanár (anyagmérnök)  
mérnöktanár (faipari mérnök)  
mérnöktanár (könnyűipari mérnök)  
mérnöktanár (biomérnök)  
mérnöktanár (környezetmérnök)  
mérnöktanár (vegyészmérnök)  
mérnöktanár (építőmérnök)  
mérnöktanár (földtudományi mérnök) 
mérnöktanár (építészmérnök)  
mérnöktanár (ipari termék- és 
formatervező mérnök)  
mérnöktanár (gépészmérnök)  
mérnöktanár (közlekedésmérnök)  
mérnöktanár (mechatronikai mérnök) 
mérnöktanár (had- és 
biztonságtechnikai mérnök)  
mérnöktanár (energetikai mérnök)  
mérnöktanár (villamosmérnök)  
mérnöktanár (gazdálkodási mérnök)  
mérnöktanár (mérnök informatikus) 

 a belépéshez a műszaki, informatikai 
képzési területen a mérnöktanári 
szakképzettségeknek megfelelő 
mérnöki/informatikai alapképzési 
szakok, valamint a műszaki 
szakoktató szak azonos vagy hasonló 
szakiránya; ez utóbbi esetben a 
pedagógiai-pszichológiai ismeretek 
tekintetében 25 kredit teljesítését kell 
elismerni 

agrár szakképzés agrár-mérnöktanár (földmérő és 
földrendező mérnök) 

agrár-mérnöktanár (mezőgazdasági és 
élelmiszeripari gépészmérnök) 

agrár-mérnöktanár (tájrendező és 
kertépítő mérnök) 

agrár-mérnöktanár (erdőmérnök)  

agrár-mérnöktanár (gazdasági és 

a belépéshez az agrár képzési 
területen a mérnöktanári 
szakképzettségeknek megfelelő agrár 
alapképzési szakok, valamint az agrár 
szakoktató szak azonos vagy hasonló 
szakiránya; ez utóbbi esetben a 
pedagógiai-pszichológiai ismeretek 
tekintetében 25 kredit teljesítését kell 
elismerni 
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vidékfejlesztési agrármérnök) 

agrár-mérnöktanár (informatikus és 
szakigazgatási agrármérnök) 

agrár-mérnöktanár (élelmiszermérnök) 

agrár-mérnöktanár (kertészmérnök) 

agrár-mérnöktanár 
(környezetgazdálkodási agrármérnök) 

agrár-mérnöktanár (természetvédelmi 
mérnök)  

agrár-mérnöktanár (vadgazda mérnök) 

agrár-mérnöktanár (állattenyésztő 
mérnök) 

agrár-mérnöktanár (mezőgazdasági 
mérnök) 

agrár-mérnöktanár (növénytermesztő 
mérnök) 

agrár-mérnöktanár (mezőgazdasági 
szakoktató) 

 gazdasági szakképzés  közgazdásztanár (elméleti 
gazdaságtan)  
közgazdásztanár (kereskedelem és 
marketing)  
közgazdásztanár (pénzügy és 
számvitel)  
közgazdásztanár (turizmus-
vendéglátás)  
közgazdásztanár (vállalkozási 
ismeretek) 

 a gazdaságtudományi képzési 
területen meghatározott az adott tanári 
szakképzettségével azonos vagy 
azonos képzési ághoz tartozó 
alapképzési szak, valamint a 
gazdasági szakoktató szak azonos 
vagy hasonló szakiránya; ez utóbbi 
esetben a pedagógiai-pszichológiai 
ismeretek tekintetében 30 kredit 
teljesítését kell elismerni 

 gyógypedagógiai  gyógypedagógia-tanár - gyógypedagógia 

c) A hitoktatási területen szerezhető tanári szakképzettség: 

 Hitoktatási terület  hittanár-nevelő tanár - katekéta-lelkipásztori munkatárs5 

 4 A b) pont alatt felsorolt első szakképzettségek második (vagy újabb) szakképzettségként – azonos területen belül 
meghatározott néhány kivételtől eltekintve – nem választhatók. Ezek mellé is választhatók azonban az a) pont alatt 
felsorolt szakképzettségek az adott szakterületen szerzett 50 kredites tanulmányok teljesítése esetén.  

 5 A hittanár-nevelő tanári szakképzettség megszerezhető első vagy második tanári szakképzettségként, illetve a képzés 
végezhető egyszakos képzésként. A második tanári szakképzettségként való felvétel előfeltétele 50 kredit értékű 
szakterületi ismeret teljesítése filozófiai-teológiai ismeretkörökben felsőoktatási törvényben meghatározott összevetése 
alapján.  

 

2. A kizárólag másodikként vagy újabb szakképzettségként megszerezhető tanári szakképzettségek  
(a 4. számú melléklet 11.2.2. alpontjához): 

a) 50 kredit értékű szakterületi ismeret teljesítését követően felvehető tanári szakképzettségek: 

 Bármely tanári szakképzettség mellé vagy után 
választható kizárólag második tanári szakképzettségek 

 Az 50 kredit alóli mentességhez6 megfelelő alapképzési 
szakok vagy alapképzési szak szakirányai, továbbá a 

szakképzettség első tanári szakképzettség mellé 
választásának a feltétele 

 magyar mint idegen nyelv tanára*  – magyar  
- bármely idegen nyelvi alapképzési szak  
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- kulturális antropológia  
- történelem  
- néprajz 

 nyelv- és beszédfejlesztő tanár7  – magyar  
- bármely idegen nyelvi alapképzési szak  
- gyógypedagógia logopédia szakiránya  
- gyógypedagógia hallássérültek pedagógiája szakiránya  
- kommunikáció és médiatudomány  
- szabad bölcsészet kommunikáció és médiatudomány 
szakiránya  
- óvodapedagógus  
- tanító 

 ábrázológeometria- és műszakirajz-tanár  – matematika  
- műszaki képzési terület bármely szakja  
- informatikai képzési terület bármely szakja  
- építőművészet  
- az iparművészeti vagy képzőművészeti képzési ág 
bármely szakjáról az, aki 50 kredit értékű 
ábrázológeometriai és műszaki rajz szakterületi ismertet 
szerzett 

 hon- és népismerettanár  – magyar  
- történelem  
- néprajz  
- kulturális antropológia 

 filozófiatanár  – szabad bölcsészet filozófia szakiránya 

 etikatanár  – szabad bölcsészet etika szakiránya  
- szabad bölcsészet filozófia szakiránya  
- szabad bölcsészet vallástudomány szakiránya  
- az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű 
ember- erkölcs- és vallásismeret-tanár  
- katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szak 

 gyógytestnevelő tanár7  – testnevelő-edző  
- rekreációszervezés és egészségfejlesztés 

 technikatanár7  – fizika  
- környezettudomány  
- műszaki képzési terület bármely szakja  
- tanító (technika műveltségi terület) 

 életviteli és gyakorlati ismeretek műveltségterületi-tanár7  – pedagógia  
- szociálpedagógia  
- tanító (technika vagy családi, háztartási, gazdasági 
ismeretek műveltségi terület)  
- az 1993. évi LXXX. törvény szerinti háztartásökonómia-
életvitel szakos tanár  
- az 1993. évi LXXX. törvény szerinti gazdaságismeret 
szakos tanár 

 háztartásgazdálkodás-tanár7  – gazdasági képzési terület bármely szakja  
- agrár képzési terület bármely szakja  
- tanító (technika vagy családi, háztartási, gazdasági 
ismeretek műveltségi terület)  
- az 1993. évi LXXX. törvény szerinti háztartásökonómia-
életvitel szakos tanár 
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 fogyatékosokrekreációja-tanár7  – gyógypedagógia  
- rekreációszervezés és egészségfejlesztés  
- testnevelő-edző 

 ügyviteltanár  – magyar ügyvitel szakiránya  
- üzleti szakoktató ügyviteli szakiránya 

 6 Az a) pont szakképzettségeit azonos szakterületen szerzett mesterképzési szak elvégzését követően újabb, tanári 
mesterfokozatot adó szakon első tanári szakképzettségként, az 50 kredit előfeltétel nélkül is meg lehet szerezni.  

 7 A jobb oldali oszlopban meghatározott egyéb pedagógusi szakképzettség után, első tanári szakképzettséget adó 
mesterképzési szakként is el lehet végezni.  

 7 A jobb oldali oszlopban meghatározott egyéb pedagógusi szakképzettség után, első tanári szakképzettséget adó 
mesterképzési szakként is el lehet végezni.  

b) Nyelvvizsga teljesítését követően felvehető tanári szakképzettség 

 szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár (megjelölve az 
első tanári szakképzettséget) 

 bármely első tanári szakképzettség mellé vagy annak 
megszerzését követően választható tanári szakképzettség 
egy államilag elismert vagy azzal egyenértékű felsőfokú 
C típusú nyelvvizsga birtokában (az adott idegen nyelv 
nem lehet azonos az első nyelvtanári szakképzettségként 
szerzett idegen nyelvvel) 

 

c) Intézményi hatáskörben meghatározott feltétellel választható kizárólag második tanári szakképzettségek: 
drámapedagógia-tanár, múzeumpedagógia-tanár, játék- és szabadidő-szervező tanár, multikulturális nevelés 
tanára, inkluzív nevelés tanára, család- és gyermekvédő tanár, tanulási- és pályatanácsadási-tanár, 
tehetségfejlesztő tanár, kollégiumi nevelőtanár, pedagógiai értékelés és mérés tanára, tantervfejlesztő tanár, 
andragógus tanár, könyvtáros-tanár. 
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17. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 15.) OKM rendelethez 

 

[5. számú melléklet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 
szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez] 

 

HITÉLETI SZAKOK 

VII. MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGE 

 

 

1. A VAISNAVA TEOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 

 
1. Az alapképzési szak megnevezése: Vaisnava teológia 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA); 

– szakképzettség: vaisnava teológus, teológia szakirányon; 

vaisnava teológus, vaisnava vallásbölcselő szakirányon 

– szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Vaisnava theologian 

– választható szakirányok: teológia, vaisnava vallásbölcselő 

3. Képzési terület: hittudomány 

4. A képzési idő félévekben: 6 félév 

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180 kredit 

6. A képzési célja: 
Az alapképzési szakon folyó oktatás célja a vaisnava hittudományban jártas olyan 
szakemberek képzése, akik alapszinten ismerik a vaisnava vallás dogmatikáját, filozófiai 
rendszerét, szentírásait és azok magyarázatait, a vaisnava exegetikai hagyományt, a 
hinduizmus egyéb irányzatait, a vaisnavizmus nyugati elterjedésének történetét és 
körülményeit, a szanszkrit nyelvet, a világvallások teológiai rendszereit, az alapvető 
kommunikációelméleteket és gyakorlatokat, a vaisnava templom működését és irányítását, a 
közösségszervezés elveit és gyakorlatát, a védikus tudományosság és művészetek 
eredményeit. 

Az oklevél kiadásának feltétele egy államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal 
egyenértékű nyelvvizsga letétele. 

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyházi felsőoktatási intézményekre 
vonatkozó külön rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi személy határozza 
meg. 
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2. A VAISNAVA JÓGAMESTER ALAPKÉPZÉSI SZAK 
 
1. Az alapképzési szak megnevezése: Vaisnava jógamester 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA); 

– szakképzettség: vaisnava jógamester, dzsnyána-jóga szakirányon; 

vaisnava jógamester, bhakti-jóga szakirányon 

– szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Vaisnava Yogamaster 

– választható szakirányok: dzsnyána-jóga, bhakti-jóga 

3. Képzési terület: hittudomány 

4. A képzési idő félévekben: 6 félév 

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 

6. A képzési célja: 
A Vaisnava jógamester szakon folyó oktatás célja a vaisnava hittudományban jártas olyan 
szakemberek képzése, akik alapszinten ismerik a jógaszentírásokat és ezek magyarázatait, a 
jógahagyományokhoz kapcsolódó vallásfilozófiát és azok alkalmazását, a hinduizmus 
irányzatait, különös tekintettel a vaisnavizmusra, a vaisnavizmus nyugati elterjedésének 
történetét és körülményeit. Ismerik a szanszkrit nyelvet, a jóga különféle gyakorlati elemeit 
(ászanák, meditáció és légzőgyakorlatok), illetve azok élettani hatásait, valamint az általános 
anatómiát, élettant, s az általános egészségtannal kapcsolatos ismereteket. Ismerik a jóga 
valódi szerepét és lehetőségeit a mai ember életében s mindezeket képesek továbbadni, 
tanítani és fejleszteni. 

Az alapszakon az oklevél kiadásának feltétele egy államilag elismert középfokú C típusú vagy 
azzal egyenértékű nyelvvizsga letétele. 

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyházi felsőoktatási intézményekre 
vonatkozó külön rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi személy határozza 
meg. 
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18. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 15.) OKM rendelethez 

 

[2. számú melléklet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 
szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez] 

 
 

12. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 

 
1. Az alapképzési szak megnevezése: közlekedésmérnöki 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség 

oklevélben szereplő megjelölése: 
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc), 

– szakképzettségek: 

a) közlekedésmérnök, 

b) közlekedésmérnök-hivatásos repülőgépvezető 

választható önálló szakirány: légiközlekedési hajózás 

– a szakképzettségek angol nyelvű megjelölése: 

a) Transportation Engineer 

b) Transportation Engineer-Professional Pilot 

3. Képzési terület: műszaki 

4. Képzési ág: gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki 

5. A képzési idő félévekben: 7 félév 

6. A alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit 

6.1. képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: – ; 

6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit; 

6.3 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit; 

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit; 

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 60 kredit; 

6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 
- 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja közlekedésmérnökök képzése, akik alkalmasak közlekedési-, szállítási és 
logisztikai folyamatok tervezésére, előkészítésére, működtetésére és irányítására, a 
kapcsolódó igazgatási és hatósági feladatok ellátására, valamint ezen folyamatok eszközeinek 
megválasztásával, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására, 
beleértve az infrastruktúra, valamint az irányítási- és informatikai rendszer elemeit is. A 
megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válhatnak a képzés második ciklusban történő 
folytatására. 
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A légiközlekedési hajózó szakirányon végzettek a repülőgépeket üzemeltető vállalkozásoknál, 
szervezeteknél a hivatásos repülőgépvezetői tevékenység ellátására, a repülőgépek 
üzemeltetésével, karbantartásával, a szállítási feladatok szervezésével, megoldásával 
kapcsolatos teendők végzésére. 

Alapfokozat birtokában a közlekedésmérnökök – a várható szakirányokat és ágazatokat is 
figyelembe véve – képesek: 

– a közlekedési, szállítási-logisztikai igények felismerésére, az összefüggések 
meghatározására, 

– a közlekedési, szállítási-logisztikai folyamatok megismerésére, a folyamatok 
lebonyolítására, a lebonyolítás technikai megvalósítására, 

– a közlekedési, szállítási-logisztikai rendszer funkciójának megfelelő folyamat 
megtervezésére, a technikai elemek megválasztására, a rendszer működésének 
menedzselésére, 

– a folyamatot kiszolgáló járművek és mobil gépek üzemeltetésére, fenntartására, az 
irányítórendszerek működtetésére, a környezeti szempontok figyelembevételére, 

– tervezői-, szervezői-, irányítási-, üzemeltetési feladatok ellátására, 

– munkavédelmi feladatok megoldására, 

– hatósági és marketing tevékenység végzésére, továbbá 

légiközlekedési hajózás szakirányon 

parancsnok-pilótaként kereskedelmi repülések végrehajtására, repülőgépek üzemeltetését 
kiszolgáló és irányító mérnöki feladatok ellátására, illetve továbbképzés után speciális 
(közforgalmi, növényvédelmi, katonai) repülőgépes tevékenység végzésére. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: 
– természettudományos alapismeretek: 40-50 kredit 

matematika (min. 12 kredit), mechanika, mérnöki fizika, műszaki kémia, hő- és áramlástan, 
elektrotechnika, anyagismeret, az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő 
további természettudományos ismeretek; 

– gazdasági és humán ismeretek: 16-30 kredit 

közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, jog, munkavédelem, az intézmény hagyományainak és 
lehetőségeinek megfelelő további gazdasági és humán ismeretek; 

– szakmai törzsanyag: 70-103 kredit 

közlekedési és szállítási technológiák, logisztika, közlekedéstervezés, műszaki ábrázolás, 
járműelemek, járműhajtások, járművek és mobil gépek, szállítástechnika, közlekedési 
infrastruktúra, számítástechnika, közlekedési informatika, közlekedésgazdaságtan, 
közlekedési statisztika, forgalomtechnika, közlekedésbiztonság, környezetvédelem, 
irányítástechnika, közlekedési automatika, járműüzem, járműfenntartás, egyéb, intézményi 
hatáskörű szakmai törzsanyag. 
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A légiközlekedési hajózás önálló szakirányon a differenciált szakmai törzsanyag ismeretkörei: 
repüléselmélet, szakmai angol, PPL elméleti ismeretek, légijog, repülésmeteorológia, repülési 
navigáció, repülési gyakorlat, emberi teljesítőképesség és korlátai, repülőgép műszerek és 
elektromos berendezések, repülés előkészítése és tervezése, légijárművek üzemeltetési 
eljárásai, rádióforgalmazás, repülőgép sárkány és rendszerei, repülőgép hajtóművek, repülő 
személyzeti együttműködés (MCC). 
 

9. Szakmai gyakorlat: 
Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium-feltétel. A szakmai gyakorlat 
időtartama a műszaki alapképzésben legalább 4 hét. 

10. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga 
vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. Légiközlekedési 
hajózás szakirányon, továbbá a repülőgépvezető képzés feltételeit részletesen leíró JAA (EU) 
előírás szerinti speciális angol nyelvtudás. 

 



A pénzügyminiszter
24/2008. (VIII. 15.) PM

rendelete

a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal
kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes

szabályairól

A tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény 451.  §
(2) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a
pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. 
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § g) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi
CXX. tör vény (a továb biak ban: Tpt.) V. Fe je ze té ben a
nyil vá no san for ga lom ba ho zott ér ték pa pí rok kal kap cso la -
tos tá jé koz ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sé re kö te le zett sze -
mély re vo nat ko zik.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban mé dia alatt azt a ter jesz -
té si csa tor nát – így kü lö nö sen a nyom ta tott és elekt ro ni kus
saj tót, a hír ügy nök sé get, a hír szol gál ta tót, a be fek te tõ szá -
má ra hoz zá fér he tõ pénz ügyi hon la pot – kell ér te ni, amely
ké pes az Eu ró pai Unió tag ál la ma i ban a sza bá lyo zott in for -
má ció a Tpt. 56.  §-ában fog lal tak sze rin ti meg is mer he tõ vé
té te lé re.

2.  §

(1) A nyil vá no san for ga lom ba ho zott ér ték pa pír ki bo -
csá tó ja (a továb biak ban: ki bo csá tó)

a) az éves je len tést az 1. mel lék let,

b) a fél éves je len tést a 2. mel lék let

sze rint ké szí ti el és te szi köz zé.

(2) A nyil vá no san for ga lom ba ho zott rész vény ki bo csá -
tó ja az idõ kö zi ve ze tõ sé gi be szá mo lót a 3. mel lék let sze rint 
ké szí ti el és te szi köz zé.

(3) A rend kí vü li tá jé koz ta tá si kö te le zett ség nek leg alább 
a 4. mel lék let ben meg ha tá ro zott in for má ci ók vo nat ko zá sá -
ban kell ele get ten ni.

3.  §

A Tpt. 61.  §-a sze rin ti, a sza va za ti jog mér té ké nek be je -
len té sé re és köz zé té te lé re vo nat ko zó kö te le zett ség nek az
5. mel lék let ben meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyon kell
ele get ten ni.

4.  §

(1) A sza bá lyo zott in for má ció kor lá to zástól men tes el -
ér he tõ sé ge ér de ké ben a ki bo csá tó a sza bá lyo zott in for má -
ci ót

a) meg kül di leg alább egy
aa) nyom ta tott saj tó szer kesz tõ sé gé nek, amely nek saj -

tó ter mé ke leg alább száz ezer pél dány szám ban je le nik meg
na pon ta vagy he ten te, és ame lyet Ma gyar or szá gon és az
Eu ró pai Unió azon tag ál la ma i ban ter jesz te nek, ahol az ér -
ték pa pír nyil vá nos for ga lom ba ho za ta lá ra, sza bá lyo zott
pi ac ra tör té nõ be ve ze té sé re a ki bo csá tó dön té se alap ján
ke rült sor, vagy

ab) a be fek te tõ szá má ra hoz zá fér he tõ, hon lap pal ren -
del ke zõ mé dia szer kesz tõ sé gé nek,

b) köz zé te szi a hon lap ján, és
c) meg kül di az in for má ció tá ro lá si rend szer szá má ra.

(2) A ki bo csá tó ugyan azt a szer kesz tés nél kü li, sza bá -
lyo zott in for má ci ót kül di meg a mé dia, az in for má ció tá ro -
lá si rend szer szá má ra és te szi köz zé a hon lap ján. A mé dia
szá má ra meg kül dött sza bá lyo zott in for má ci ó ba az éves je -
len tés, a fél éves je len tés és nyil vá no san for ga lom ba ho zott 
rész vény ese tén az idõ kö zi ve ze tõ sé gi be szá mo ló az in for -
má ció tá ro lá si rend sze ren kí vü li in ter ne tes hi vat ko zás sal is
be épít he tõ.

(3) A sza bá lyo zott in for má ció mé dia ré szé re tör té nõ
meg kül dé se so rán

a) biz to sí ta ni kell a kom mu ni ká ció biz ton sá gát,
b) mi ni má lis ra kell csök ken teni az adat sé rü lés és a jo -

go su lat lan hoz zá fé rés koc ká za tát,
c) egy ér tel mû vé kell ten ni, hogy sza bá lyo zott in for má -

ci ó ról van szó, és
d) egy ér tel mû en azo no sí ta ni kell
da) a ki bo csá tót,
db) a sza bá lyo zott in for má ció tár gyát,
dc) a sza bá lyo zott in for má ció ki bo csá tó ál ta li meg kül -

dé sé nek nap ját és idõ pont ját.

(4) A ki bo csá tó nem tar to zik fe le lõs ség gel azért a rend -
szer hi bá ért vagy hi á nyos sá gért, amely a sza bá lyo zott in -
for má ci ót át ve võ mé di á nál kö vet ke zik be.

(5) A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té nek
(a továb biak ban: Fel ügye let) ké ré se ese tén a ki bo csá tó
köz li:

a) a kom mu ni ká ció biz ton sá ga ér de ké ben tett in téz ke -
dé sek re vo nat ko zó rész le te ket,

b) a sza bá lyo zott in for má ció mé dia ré szé re tör té nõ
meg kül dé sé nek nap ját, idõ pont ját és egyéb rész le te it,

c) a sza bá lyo zott in for má ció ter jesz té sé hez hasz nált
köz ve tí tõ esz közt,

d) a sza bá lyo zott in for má ci ó ra el ren delt em bar gó ra vo -
nat ko zó rész le te ket.
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5.  §

(1) A ki bo csá tó a hon lap ján biz to sít ja a sza bá lyo zott in -
for má ció fo lya ma tos el ér he tõ sé gét.

(2) A hon la pon a sza bá lyo zott in for má ci ót úgy kell el ér -
he tõ vé ten ni, hogy az

a) a köz zé té telt kö ve tõ leg alább egy évig a hon lap fõ ol -
da lán jól lát ha tó „köz le mény”,

b) a köz zé té telt kö ve tõ egy év után a hon lap fõ ol da lán
jól lát ha tó „ar chí vum”
me nü pont (link) alatt leg fel jebb két to váb bi lé pés sel el ér -
he tõ le gyen.

(3) A már köz zé tett sza bá lyo zott in for má ció mó do sí tá sa 
ese tén

a) a sza bá lyo zott in for má ci ót a mó do sí tás je lö lé sé vel
(az új szö ve get alá húz va, az el ha gyott szö ve get félkö -
véren, szög le tes zá ró je lek kö zött je löl ve) újra köz zé kell
ten ni,

b) fel tû nõ mó don je lez ni kell, hogy az mó do sí tás ra
 került.

6.  §

A ki bo csá tó a sza bá lyo zott in for má ci ó ról a Fel ügye le tet 
mi nõ sí tett vagy fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás -
sal el lát va, a Fel ügye let je len tés fo ga dó rend sze rén ke resz -
tül tá jé koz tat ja.

7.  §

(1) A hi va ta lo san ki je lölt in for má ció tá ro lá si rend szer a
Fel ügye let ál tal üze mel te tett hon lap.

(2) A ki bo csá tó a Tpt. 56.  § (3) be kez dé se sze rin ti kö te -
le zett sé gét az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott hon la pon
tör té nõ nyil vá nos ság ra ho za tal lal tel je sí ti.

8.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tályba.

9.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való
meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004. de cem ber
15-i 2004/109/EK irány el ve a sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze -
tett ér ték pa pí rok ki bo csá tó i val kap cso la tos in for má ci ók ra
vo nat ko zó át lát ha tó sá gi kö ve tel mé nyek har mo ni zá ci ó já -
ról és a 2001/34/EK irány elv mó do sí tá sá ról,

b) a Bi zott ság 2007. már ci us 8-i 2007/14/EK irány el ve
a sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett ér ték pa pí rok ki bo csá tó i -
val kap cso la tos in for má ci ók ra vo nat ko zó át lát ha tó sá gi kö -
ve tel mé nyek har mo ni zá ci ó já ról  szóló 2004/109/EK irány -
elv egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ra irány adó rész -
le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

1. melléklet 
a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelethez

Éves jelentés

I.

Az éves je len tés a ki bo csá tó könyv vizs gá lói zá ra dék kal
el lá tott éves pénz ügyi ki mu ta tá sa it tar tal maz za a hoz zá
kap cso ló dó elem zé sek kel. Az egy mást kö ve tõ éves je len -
té sek alap já ul szol gá ló szám vi te li el vek nek azo nos nak kell 
len ni ük, ha a ki bo csá tó az al kal ma zott szám vi te li el ve ket
meg vál toz tat ja, az ada tok össze ha son lít ha tó sá gát ez eset -
ben is biz to sí ta ni kell.

Ma gyar or szá gi szék he lyû ki bo csá tó az éves je len tést a
szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény elõ írásaival össz -
hang ban ké szí ti el.

Har ma dik or szág be li ki bo csá tó az éves je len tést a Bi -
zott ság 2006. de cem ber 4-i, a nem zet kö zi leg el fo ga dott
szám vi te li stan dar dok sze rint ké szí tett in for má ci ók har ma -
dik or szág be li ér ték pa pír-ki bo csá tók ál tal tör té nõ hasz ná -
la tá ról  szóló 2006/891/EK ha tá ro za tá ban fog lal tak nak
meg fele lõen ké szí ti el.

II.

Az éves je len tés – a III. rész ben meg ha tá ro zott ki vé tel -
lel – leg alább a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

a) éves be szá mo ló és – ha a ki bo csá tó össze vont (kon -
szo li dált) éves be szá mo ló ké szí tés ére kö te le zett – össze -
vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló, amely nek ré szei:

– mér leg, össze vont (kon szo li dált) mér leg,
– ered mény ki mu ta tás, össze vont (kon szo li dált) ered -

mény ki mu ta tás,
– ki egé szí tõ mel lék let, össze vont (kon szo li dált) ki egé -

szí tõ mel lék let,
b) üz le ti je len tés és – ha a ki bo csá tó össze vont (kon szo -

li dált) éves be szá mo ló ké szí tés ére kö te le zett – össze vont
(kon szo li dált) üz le ti je len tés,

c) füg get len könyv vizs gá lói je len tés(ek),
d) a ki bo csá tó nyi lat ko za ta (az alá írók ne vé nek és be -

osz tá sá nak köz lé sé vel), hogy
da) az al kal maz ha tó szám vi te li elõ írások alap ján, a leg -

jobb tu dá suk sze rint el ké szí tett – az a) pont ban meg ha tá ro -
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zott – pénz ügyi ki mu ta tá sok  valós és meg bíz ha tó ké pet ad -
nak a ki bo csá tó és a kon szo li dá ci ó ba be vont vál lal ko zá sok 
esz kö ze i rõl, kö te le zett sé ge i rõl, pénz ügyi hely ze té rõl, va -
la mint nye re sé gé rõl és vesz te sé gé rõl, to váb bá

db) az üz le ti je len tés meg bíz ha tó ké pet ad a ki bo csá tó
és a kon szo li dá ci ó ba be vont vál lal ko zá sok hely ze té rõl,
fej lõ dé sé rõl és tel je sít mé nyé rõl, is mer tet ve a fõbb koc ká -
za to kat és bi zony ta lan sá gi té nye zõ ket.

III.

A he lyi ön kor mány zat ál tal ké szí tett éves je len tés leg -
alább a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

a) a kü lön jog sza bály sze rin ti éves költ ség ve té si be szá -
mo ló, amely nek ré szei:

– könyv vi te li mér leg,
– pénz for gal mi je len tés,
– pénz ma rad vány-ki mu ta tás, elõirányzatmaradvány -

kimutatás, ered mény ki mu ta tás,
– ki egé szí tõ mel lék let,
b) a ki bo csá tó nyi lat ko za ta (az alá írók ne vé nek és be -

osz tá sá nak köz lé sé vel), hogy az al kal maz ha tó szám vi te li
elõ írások alap ján a leg jobb tu dá suk sze rint el ké szí tett – az
a) pont ban meg ha tá ro zott – pénz ügyi ki mu ta tá sok  valós és 
meg bíz ha tó ké pet ad nak a ki bo csá tó és a kon szo li dá ci ó ba
be vont vál lal ko zá sok esz kö ze i rõl, kö te le zett sé ge i rõl,
pénz ügyi hely ze té rõl, va la mint nye re sé gé rõl és vesz te sé -
gé rõl.

2. melléklet 
a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelethez

Féléves jelentés

I.

A fél éves je len tés nek ele gen dõ in for má ci ót kell tar tal -
maz nia az éves je len tés ben fog lal tak kal tör té nõ össze ha -
son lí tás hoz, to váb bá hogy az adott fél éves idõ sza kot érin -
tõ, a je len tés ben tük rö zõ dõ vál to zá sok és ten den ci ák meg -
is mer he tõk le gye nek. A fél éves és az éves je len tés alap já ul 
szol gá ló szám vi te li el vek nek azo nos nak kell len ni ük, ha a
ki bo csá tó az al kal ma zott szám vi te li el ve ket megváltoz -
tatja, az ada tok össze ha son lít ha tó sá gát ez eset ben is kö te -
les biz to sí ta ni.

Ma gyar or szá gi szék he lyû ki bo csá tó a fél éves je len tést a 
szám vi tel rõl szó ló 2000. évi C. tör vénnyel össz hang ban
ké szí ti el.

Har ma dik or szág be li ki bo csá tó a fél éves je len tést a Bi -
zott ság 2006. de cem ber 4-i, a nem zet kö zi leg el fo ga dott
szám vi te li stan dar dok sze rint ké szí tett in for má ci ók har ma -
dik or szág be li ér ték pa pír-ki bo csá tók ál tal tör té nõ hasz ná -

la tá ról  szóló 2006/891/EK ha tá ro za tá ban fog lal tak nak
meg fele lõen ké szí ti el.

II.

A fél éves je len tést az éves be szá mo ló val össze ha son lít -
ha tó for má ban kell el ké szí te ni, amely leg alább a kö vet ke -
zõ ket tar tal maz za:

a) éves be szá mo ló, amely nek ré szei:
– mér leg ki vo na ta,
– ered mény ki mu ta tás ki vo na ta,
b) üz le ti je len tés,
c) a könyv vizs gá lói fe lül vizs gá lat ra vo nat ko zó an
– füg get len könyv vizs gá lói je len tés, ha ké szült,
– a ki bo csá tó arra vo nat ko zó nyi lat ko za ta, hogy a fél -

éves je len tést füg get len könyv vizs gá ló nem vizs gál ta,
d) a ki bo csá tó nyi lat ko za ta (az alá írók ne vé nek és be -

osz tá sá nak köz lé sé vel), hogy
da) az al kal maz ha tó szám vi te li elõ írások alap ján, a leg -

jobb tu dá suk sze rint el ké szí tett – az a) pont ban meg ha tá ro -
zott – pénz ügyi ki mu ta tá sok  valós és meg bíz ha tó ké pet ad -
nak a ki bo csá tó és a kon szo li dá ci ó ba be vont vál lal ko zá sok 
esz kö ze i rõl, kö te le zett sé ge i rõl, pénz ügyi hely ze té rõl, va -
la mint nye re sé gé rõl és vesz te sé gé rõl, to váb bá

db) az üz le ti je len tés meg bíz ha tó ké pet ad a ki bo csá tó
és a kon szo li dá ci ó ba be vont vál lal ko zá sok hely ze té rõl,
fej lõ dé sé rõl és tel je sít mé nyé rõl, is mer tet ve a fõbb koc ká -
za to kat és bi zony ta lan sá gi té nye zõ ket.

Ha a ki bo csá tó össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo -
lót ké szít fél év kor, ak kor az a) pont ban fog lal ta kat össze -
vont (kon szo li dált) for má ban is el kell ké szí te ni.

3. melléklet 
a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelethez

Idõközi vezetõségi beszámoló

Az idõ kö zi ve ze tõ sé gi be szá mo ló nak ele gen dõ in for -
má ci ót kell tar tal maz nia az éves, fél éves je len tés ben fog -
lal tak kal tör té nõ össze ha son lí tás hoz, to váb bá hogy az
adott idõ sza kot érin tõ, a je len tés ben tük rö zõ dõ vál to zá sok
és ten den ci ák meg is mer he tõk le gye nek.

Az idõ kö zi ve ze tõ sé gi be szá mo ló leg alább a kö vet ke zõ -
ket tar tal maz za:

a) a be kö vet ke zett je len tõ sebb ese mé nyek és tranzak -
ciók, azok nak a ki bo csá tó és a ki bo csá tó el len õr zött vál lal -
ko zá sai pénz ügyi hely ze té re gya ko rolt ha tá sa i nak elem -
zését,

b) a ki bo csá tó és a ki bo csá tó el len õr zött vál lal ko zá sai
pénz ügyi hely ze tének és tel je sít mé nyé nek ismertetését,

c) a ki bo csá tó nyi lat ko zatát (az alá írók ne vé nek és be -
osz tá sá nak köz lé sé vel), hogy az a) és b) pont ban le ír tak
meg bíz ha tó és  valós ké pet ad nak a ki bo csá tó hely ze té rõl.
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4. melléklet 
a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelethez

A rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteendõ
információk köre

I.

A rend kí vü li tá jé koz ta tás ke re té ben – leg alább az
1–26. pont ban meg ha tá ro zott – min den olyan in for má ci ót
köz zé kell ten ni, amely – az V. rész ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – az adott ki bo csá tó ese té ben je len tõ ség gel bír:

1. az ér ték pa pír hoz kap cso ló dó jo gok ki bo csá tó ál tal
ter ve zett meg vál toz ta tá sá ra vo nat ko zó dön tés és az ér ték -
pa pír hoz kap cso ló dó jo gok meg vál toz ta tá sá nak vég re haj -
tá sa,

2. ér ték pa pír for ga lom ba ho za ta la,
3. az ér ték pa pír sza bá lyo zott pi ac ra tör té nõ be ve ze té se, 

ki ve ze té se,
4. az ér ték pa pír alap ján fenn ál ló kö te le zett ség tel je sí té -

sé nek mód ja, he lye, idõ pont ja,
5. je len tõs szer ve ze ti vál to zás ra vo nat ko zó dön tés

(meg szû nés, át ala ku lás, egye sü lés, szét vá lás),
6. te vé keny sé gi kör je len tõs mó do su lá sa (te vé keny sé -

gek meg in dí tá sa, meg szû né se), a pi a ci irá nyult ság meg vál -
to zá sa (új pi a cok meg nyí lá sa, nagy meg ren de lé sek bi zo -
nyos or szá gok ból vagy a meg lé võ pi a co kon foly ta tott te -
vé keny ég meg szün te té se),

7. a ki bo csá tó mû kö dé sét, pi a ci hely ze tét je len tõ sen
be fo lyá so ló dön tés,

8. a ki bo csá tó bank szám lá já nak bí ró sá gi, vég re haj tá si
vagy egyéb ha tó sá gi el já rás ke re té ben tör té nõ zá ro lá sa,

9. csõd-, fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si el já rást el ren de -
lõ jog erõs vég zés kéz hez vé te le, az el já rás le zá rá sa,

10. a sa ját tõke leg alább tíz szá za lé ká nak el vesz té se a
leg utol só köz zé tett je len tés hez ké pest,

11. a fel vett hi te lek ál lo má nyá nak hu szon öt szá za lé kos
vál to zá sa, ha a fel vett hi te lek ál lo má nya a vál to zást meg -
elõ zõ en a sa ját tõ ke hu szon öt szá za lé kát meg ha lad ta,

12. olyan en ge dély meg szer zé se vagy meg vo ná sa,
amely a ki bo csá tó gaz da sá gi tel je sít mé nyét je len tõ sen be -
fo lyá sol hat ja,

13. a ki bo csá tó sa ját ki bo csá tá sú ér ték pa pír já nak tu laj -
don lá sá ban be kö vet ke zett vál to zás (dá tum, mennyi ség, az
ügy le tet köve tõen a ki bo csá tó ál tal tu laj don olt össz -
mennyi ség),

14. a ki bo csá tó sa ját ki bo csá tá sú ér ték pa pír já ra vo nat -
ko zó vé te li vagy el adá si op ció, vé te li vagy el adá si meg bí -
zás és ezek tel je sü lé se (dá tum, mennyi ség, ár fo lyam, be -
fek te té si vál lal ko zás neve, az ügy le tet köve tõen a ki bo csá -
tó ál tal tu laj don olt össz mennyi ség),

15. a leg utol só tá jé koz ta tás ban köz zé tett hez ké pest a
koc ká za ti té nye zõk je len tõs vál to zá sa,

16. a leg utol só tá jé koz ta tás ban köz zé tett hez ké pest a
ki bo csá tó ter ve i nek, stra té gi á já nak je len tõs vál to zá sa,

17. a ki bo csá tó szék he lyé nek, el ér he tõ sé gé nek vál to zá -
sa (új cím, új köz pon ti te le fon szám, fax szám, hon lap,

e-ma il cím stb.), ügy fél szol gá lat címe, el ér he tõ sé ge, a vál -
to zás tény le ges be kö vet ke zé se kor,

18. a ki bo csá tó ál tal el nyert nagy meg ren de lés re kö tött
szer zõ dés ér vé nyes lét re jöt te és an nak egy ol da lú vagy kö -
zös meg szün te té se,

19. az el já ró fel ügye le ti ha tó ság meg vá lasz tá sa,
20. új hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír for ga lom ba 

ho za ta la ese tén a kap cso ló dó ga ran ci ák ra és biz to sí té kok ra 
vo nat ko zó in for má ci ók,

21. a ki bo csá tó lé te sí tõ ok ira tá nak mó do sí tá sá ra vo nat -
ko zó kez de mé nye zés dön tés re jo go sult elé ter jesz té se,

22. pe res el já rás meg in dí tá sa és le zá rá sa a ki bo csá tó ál -
tal vagy a ki bo csá tó el len,

23. az adó ha tó ság ál tal le foly ta tott el já rás ak kor, ha az
el já rás so rán meg ho zott ér de mi ha tá ro zat ban kö te le zett -
ség ként meg ál la pí tott pénz bír ság össze ge az alap tõ ke tíz
szá za lé kát meg ha lad ja,

24. a ki bo csá tó új be fek te té sei, ide ért ve a le ány vál la lat
ala pí tá sát is, vagy már meg le võ be fek te té sek nö ve lé se ab -
ban az eset ben, ha az a be fek te tés tár gyát ké pe zõ tár sa ság
alap tõ ké jé nek, törzs tõ ké jé nek tíz szá za lé kát meg ha lad ja,

25. a ki bo csá tó meg le võ be fek te té se i nek rész le ges
vagy tel jes el adá sa ab ban az eset ben, ha az el adás nagy ság -
rend je a be fek te tés sel érin tett tár sa ság alap- vagy törzs tõ -
ké jé nek tíz szá za lé kát meg ha lad ja,

26. a sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett ér ték pa pír ki bo csá -
tó já nak rend kí vü li tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gi kö ré be tar -
to zik to váb bá:

a) nem hi tel in té ze ti te vé keny sé get foly ta tó ki bo csá tó
ese tén a sa ját tõke tíz szá za lé kát meg ha la dó összeg ben
– nem a kon szo li dá ci ós kör be tar to zó vál lal ko zás ré szé re – 
nyúj tott pénz köl csön, va la mint a nyúj tott pénz köl csön ál -
lo má nyá nak tíz szá za lé kos vál to zá sa, ha a nyúj tott pénz -
köl csön ál lo má nya a vál to zást meg elõ zõ en a sa ját tõke tíz
szá za lé kát meg ha lad ja,

b) hi tel mi nõ sí tés meg vál to zá sa,
c) ár jegy zõi szer zõ dés meg kö té se ese tén az ár jegy zõi

szer zõ dés lé nye ges ada tai [ár jegy zõ(k) neve, az ár jegy zõi
kö te le zett ség ke res ke dé si idõn be lü li tel je sí té si ide je, az
ár sáv mér té ke, a mi ni má lis aján la ti kö te le zett ség, a szer zõ -
dés idõ be li ha tá lya], vagy azok mó do su lá sa,

d) olyan szer zõ dés vagy meg ál la po dás ér vé nyes lét re -
jöt te, amely a tel jes ér ték pa pír-so ro zat sza bad for gal maz -
ha tó sá gát kor lá toz za, az er rõl ren del ke zé sé re álló in for má -
ci ók meg je lö lé sé vel,

e) a ki bo csá tó esz kö ze i nek je len tõs nö ve ke dé se, csök -
ke né se vagy az esz kö zök össze té te lé ben és az ezt fi nan szí -
ro zó sa ját és ide gen for rá sok össze té te lé ben, meg szer zé -
sük fel té te le i ben be ál ló je len tõs vál to zás.

II.

Az I. rész ben fog lal ta kon kí vül a rész vény ki bo csá tó já -
nak leg alább az 1–8. pont ban meg ha tá ro zott in for má ci ót
köz zé kell ten nie:

14246 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/120. szám



1. a rész vé nyek tu laj do no sai kö zött lét re jött – a ki bo -
csá tó tu do má sá ra ju tott – szer zõ dés, amely a ki bo csá tó ra
vagy a rész vé nyek töb bi tu laj do no sá ra je len tõs ki ha tás sal
van,

2. a köz gyû lé sek he lye, ide je és na pi rend je, a rész vé -
nyek és a sza va za ti jo gok tel jes szá ma és a rész vény tu laj -
do no sok köz gyû lé se ken  való rész vé te li jo gai, a kép vi se le ti 
jog gya kor lá sá nak fel té te lei,

3. a köz gyû lés ha tá ro za tai, azok lé nye ges tar tal má nak
össze fog la lá sá val, a sza va zat szám, sza va za ti arány meg je -
lö lé sé vel,

4. új rész vé nyek ki bo csá tá sa, ide ért ve a rész vé nyek ki -
osz tá sá ra, jegy zé sé re, ér vény te le ní té sé re vagy át vál tá sá ra
vo nat ko zó ren del ke zé sek kel kap cso la tos in for má ci ó kat,

5. a ve ze tõ ál lá sú sze mé lyek ben be kö vet ke zett vál to zás 
és az új on nan meg vá lasz tott ve ze tõ nek a ki bo csá tó bár -
mely ér ték pa pír já ból tu laj do ná ban lévõ mennyi sé ge,

6. a ve ze tõ ál lá sú sze mé lyek ér ték pa pír-tu laj do ná nak
vál to zá sa a ki bo csá tó ál tal ki bo csá tott ér ték pa pí rok ból
(dá tum, ér ték pa pír meg ne ve zé se, mennyi ség, ár fo lyam,
be fek te té si vál lal ko zás neve, az ügy le tet köve tõen a ki bo -
csá tó ál tal adott ér ték pa pír ból tu laj don olt össz mennyi ség),

7. a kü lön bö zõ rész vény so ro za tok hoz, -faj ták hoz vagy
-osz tá lyok hoz kap cso ló dó jo gok ban be kö vet ke zõ vál to zá -
sok, ide ért ve az adott ki bo csá tó ál tal ki bo csá tott szár maz -
ta tott ér ték pa pí rok hoz kap cso ló dó és az adott ki bo csá tó
rész vé nye i hez hoz zá fé rést biz to sí tó jo gok ban bekövet -
kezõ vál to zá so kat is,

8. a sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett ér ték pa pí rok ki bo -
csá tó já nak rend kí vü li tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gi kö ré be
tar to zik to váb bá:

a) ha a ki bo csá tó rend sze res tá jé koz ta tá si kö te le zett sé -
ge kö ré be tar to zó je len té sei el ké szí té se so rán úgy íté li
meg, hogy az adott idõ szak ered mé nye kö vet kez té ben
ered mé nye lé nye ge sen ked ve zõbb vagy ked ve zõt le nebb
lesz, mint amit a pi a ci sze rep lõk a már ko ráb ban köz zé tett
in for má ci ói alap ján vár nak, az er rõl  szóló tá jé koz ta tás,
amely nek ki kell tér nie a már ko ráb ban köz zé tett in for má -
ci ók alap ján várt ered mény be mu ta tá sá ra, an nak mó do sí tá -
sá ra, rö vi den össze fog lal va az el té rés in do ka it,

b) a ki bo csá tó hoz ér ke zett nyil vá nos vé te li aján lat (és a
csa tolt mû kö dé si terv, gaz da sá gi te vé keny ség rõl  szóló
 jelentés).

III.

Az I. rész ben fog lal ta kon kí vül a hi tel vi szonyt meg tes -
te sí tõ ér ték pa pír ki bo csá tó já nak leg alább az 1–5. pont ban
meg ha tá ro zott in for má ci ót köz zé kell ten nie:

1. a vissza fi ze tés rõl, tör lesz tés rõl és az utol só ka mat fi -
ze tés rõl be szá mo ló zá ró köz le mény,

2. a ki bo csá tá si cél ként meg je lölt fel adat, pro jekt elõ re -
ha la dá sa, fõbb ha tár pont ja i nak, fá zi sa i nak meg valósulása,

3. a ki bo csá tó leg fõbb szer vé nek olyan dön té se, amely
a mû kö dé sét, pi a ci hely ze tét je len tõ sen be fo lyá sol ja,

4. be vál tá si, át vál tá si, jegy zé si vagy tör lé si jo gok gya -
kor lá sa,

5. ezen ér ték pa pí rok jo ga i ban be kö vet ke zõ vál to zá sok, 
ide ért ve az ilyen ér ték pa pí rok ki kö té se i ben és fel té te le i ben 
be kö vet ke zõ olyan vál to zá so kat is, ame lyek köz vet ve be -
fo lyá sol hat ják e jo go kat, és ame lyek el sõ sor ban a hi tel fel -
té te lek ben vagy a ka mat lá bak ban be kö vet ke zett vál to zá -
sok ból ke let kez nek.

IV.

Ha a ki bo csá tó ér dek kö ré be tar to zó kon szo li dá ci ó ba be -
vont, ma gyar or szá gi szék he lyû tár sa ság (a továb biak ban:
tár sa ság) nem kö te les a Tpt. alap ján rend sze res és rend kí -
vü li tá jé koz ta tást köz zé ten ni, ak kor min den, ezen tár sa ság
ese té ben je len tõ ség gel bíró – leg alább az 1–18. pont ban
meg ha tá ro zott – in for má ci ót a ki bo csá tó te szi köz zé:

1. je len tõs szer ve ze ti vál to zás ra vo nat ko zó, az erre jo -
go sult ál tal meg ho zott dön tés (szét vá lás, be ol va dás, át ala -
ku lás),

2. te vé keny sé gi kör mó do su lá sa (te vé keny sé gek meg -
in dí tá sa vagy meg szû né se), a pi a ci irá nyult ság meg vál to -
zá sa (új pi a cok meg nyí lá sa, nagy meg ren de lé sek bi zo nyos
or szá gok ból vagy pi a cok be zá ró dá sa),

3. a tár sa ság ügy ve ze té se ál tal ho zott dön tés, amely
a tár sa ság mû kö dé sét, pi a ci hely ze tét je len tõ sen befolyá -
solja,

4. a tár sa ság bank szám lá já nak zá ro lá sa,
5. csõd-, fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si el já rást el ren de -

lõ jog erõs vég zés kéz hez vé te le, az el já rás le zá rá sa,
6. a sa ját tõke leg alább tíz szá za lé ká nak el vesz té se a

leg utol só köz zé tett je len tés hez ké pest,
7. a fel vett hi te lek ál lo má nyá nak hu szon öt szá za lé kos

vál to zá sa, ha a fel vett hi te lek ál lo má nya a vál to zást meg -
elõ zõ en a sa ját tõke hu szon öt szá za lé kát meg ha lad ja,

8. olyan en ge dé lyek meg szer zé se vagy meg vo ná sa,
me lyek a tár sa ság gaz da sá gi tel je sít mé nyét je len tõ sen be -
fo lyá sol hat ják,

9. a leg utol só tá jé koz ta tás ban köz zé tett koc ká za ti té -
nye zõk je len tõs meg vál to zá sa,

10. a tár sa ság ter ve i nek, stra té gi á já nak je len tõs meg -
vál to zá sa,

11. a tár sa ság ál tal el nyert nagy meg ren de lés re meg kö -
tött szer zõ dés ér vé nyes lét re jöt te és an nak egy ol da lú vagy
kö zös meg szün te té se,

12. új hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír for ga lom ba 
ho za ta la ese tén a kap cso ló dó ga ran ci ák ra és biz to sí té kok ra 
vo nat ko zó in for má ci ók,

13. a tár sa ság lé te sí tõ ok ira tá nak mó do sí tá sá ra vo nat -
ko zó kez de mé nye zés dön tés re jo go sult elé ter jesz té se,

14. pe res el já rás meg in dí tá sa és le zá rá sa a tár sa ság ál tal 
vagy a tár sa ság el len,

15. az adó ha tó ság ál tal le foly ta tott el já rás ak kor, ha az
el já rás so rán meg ho zott ér de mi ha tá ro zat ban kö te le zett -
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ség ként meg ál la pí tott pénz bír ság össze ge az alap tõ ke tíz
szá za lé kát meg ha lad ja,

16. a tár sa ság új be fek te té sei, ide ért ve a le ány vál la lat
ala pí tá sát is, vagy már meg le võ be fek te té sek nö ve lé se ab -
ban az eset ben, ha az a be fek te tés tár gyát ké pe zõ tár sa ság
alap tõ ké jé nek, törzs tõ ké jé nek tíz szá za lé kát meg ha lad ja,

17. a társ ság meg le võ be fek te té se i nek rész le ges vagy
tel jes el adá sa ab ban az eset ben, ha az el adás nagy ság rend -
je a be fek te tés sel érin tett tár sa ság alap- vagy törzs tõ ké jé -
nek tíz szá za lé kát meg ha lad ja,

18. a sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett ér ték pa pír ki bo csá -
tó ja köz zé te szi, ha a kon szo li dá ci ós kö ré be tar to zó vál lal -
ko zá sok kö zött fenn ál ló tõ ke kap cso la tok ban vál to zás
áll be.

V.

A rend kí vü li tá jé koz ta tás ke re té ben – leg alább az
1–15. pont ban meg ha tá ro zott – min den olyan in for má ci ót
köz zé kell ten ni, amely a he lyi ön kor mány zat ese té ben je -
len tõ ség gel bír:

1. az ér ték pa pír hoz kap cso ló dó jo gok ki bo csá tó ál tal
ter ve zett meg vál toz ta tá sá ra vo nat ko zó dön tés és az ér ték -
pa pír hoz kap cso ló dó jo gok meg vál toz ta tá sá nak végre -
hajtása,

2. ér ték pa pír for ga lom ba ho za ta la,
3. az ér ték pa pír sza bá lyo zott pi ac ra tör té nõ be ve ze té se, 

ki ve ze té se,

4. az ér ték pa pír alap ján fenn ál ló kö te le zett ség tel je sí té -
sé nek mód ja, he lye, idõ pont ja,

5. a kép vi se lõ-tes tü let dön té se, amely a he lyi ön kor -
mány zat gaz dál ko dá si hely ze te tét je len tõ sen be fo lyá sol ja,

6. je len tõs szer ve ze ti vál to zás ra vo nat ko zó dön tés,
7. a he lyi ön kor mány zat bank szám lá já nak zá ro lá sa,
8. a he lyi ön kor mány zat el len adós ság ren de zé si el já -

rást el ren de lõ jog erõs vég zés kéz hez vé te le,
9. az éves ter ve zett be vé te lé nek tíz szá za lé kát meg ha la dó

hi tel fel vé tel,
10. a for ga lom ba ho za tal cél já nak meg valósításával

kap cso la tos ne héz sé gek (en ge dé lyek meg vo ná sa, ter mé -
sze ti és egyéb ka taszt ró fák stb.),

11. pe res el já rás meg in dí tá sa és le zá rá sa a he lyi ön kor -
mány zat ál tal vagy a he lyi ön kor mány zat el len ak kor, ha a
per tárgy ér té ke az éves ter ve zett be vé tel tíz szá za lé kát
meg ha lad ja,

12. a kép vi se lõ-tes tü let fel osz la tá sát kez de mé nye zõ ja -
vas lat és az azt ered mé nye zõ dön tés meg ho za ta la,

13. a he lyi ön kor mány zat új be fek te té sei vagy már
meg lé võ be fek te té sek nö ve lé se ab ban az eset ben, ha a be -
fek te tés nagy ság rend je az éves ter ve zett be vé tel tíz szá za -
lé kát meg ha lad ja,

14. a he lyi ön kor mány zat meg lé võ be fek te té se i nek
rész le ges vagy tel jes el adá sa ab ban az eset ben, ha az el -
adás nagy ság rend je az éves ter ve zett be vé tel tíz szá za lé kát 
meg ha lad ja,

15. a leg utol só tá jé koz ta tó ban köz zé tett koc ká za ti té -
nye zõk je len tõs meg vál to zá sa.

14248 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/120. szám

5. melléklet a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelethez

A Tpt. 61.  §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, ille tõ leg szavazati jog megszerzésének vagy
elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány

1. Olyan meg lé võ rész vény ki bo csá tó já nak vagy ere de ti ki bo csá tó já nak meg ne ve zé se, amely hez sza va za ti jog kap cso -
ló dikii: ................................................................................................................................................................................

2. A be je len tés oka (je löl je be a meg fe le lõ négy ze tet/négy ze te ket):

   sza va za ti jo gok meg szer zé se vagy el ide ge ní té se

  pénz ügyi esz kö zök meg vá sár lá sa vagy ér té ke sí té se, amely olyan, már ki bo csá tott rész vé nyek meg szer zé sét ered -
mé nyez he ti, ame lyek hez sza va za ti jo gok kap cso lód nak

   a sza va za ti jo gok meg osz lá sát meg vál toz ta tó ese mény

3. A be je len tés re kö te le zett sze mély(ek) tel jes neveiii: .....................................................................................................

4. A rész vé nyes(ek) tel jes neve (ha el tér a 3. pont ban em lí tett sze mély tõl)iv: .................................................................

5. Az ügy let idõ pont ja és a kü szöb ér ték át lé pé sé nek vagy el éré sé nek idõ pont jav: ..........................................................

6. Az át lé pett vagy el ért kü szöb ér ték(ek): .......................................................................................................................



7. Be je len tett ada tok:

A rész vé nyek hez kap cso ló dó sza va za ti jo gokvi

A rész vé nyek
osz tá lya/tí pu sa

(le he tõ leg az ISIN-kód
hasz ná la tá val)

A ki vál tó ügy le tet meg elõ zõ
hely zetvii A ki vál tó ügy let utá ni hely zetviii

Rész vé nyek
szá ma

Sza va za ti jo gok
szá maix

Rész vé nyek
szá ma

Sza va za ti jo gok szá max Sza va za ti jo gok %-a

Köz vet len Köz vet lenxi Köz ve tettxii Köz vet len Köz ve tett

A)
RÉSZÖSSZEG
(a sza va za ti 
jo gok össze sí té se 
alap ján)

Pénz ügyi esz kö zök

A ki vál tó ügy let utá ni hely zetxiii

A pénz ügyi esz köz, ille tõ leg
meg ál la po dás tí pu sa

Le já rat idõ pont jaxiv Fel hasz ná lá si/át vál tá si
idõ szak/ha tár idõxv

Az esz köz
fel hasz ná lá sa/át vál tá sa ese tén 

meg sze rez he tõ sza va za ti
jo gok szá ma

Sza va za ti jo gok %-a

B) RÉSZÖSSZEG
(az összes le já ra ti dá -
tum vo nat ko zá sá ban)

Össze sen (A+B) sza va za ti jo gok szá ma sza va za ti jo gok %-a

8. Ha re le váns, az el len õr zött vál lal ko zá sok lán co la ta, ame lye ken ke resz tül a sza va za ti jo go kat és/vagy a pénz ügyi esz -
kö zö ket tény le ge sen bir to kol jákxvi: ...................................................................................................................................
9. Meg ha tal ma zott út ján tör té nõ sza va zás ese té ben: .......................................................................................................

[meg ha tal ma zott neve] [szá mú] sza va za ti jog bir tok lá sá ra  szóló meg ha tal ma zá sa [dá tum]-án/-én le jár.
10. To váb bi in for má ci ók, ha szük sé ges: ..........................................................................................................................

Kelt [vá ros], [dá tum]

A formanyomtatvány mellékletexvii

a) A be je len tés re kö te le zett sze mély azo no sí tó ada tai:
Tel jes név: .........................................................................................................................................................................
Cím: ...................................................................................................................................................................................
Te le fon szám: .....................................................................................................................................................................
Egyéb lé nye ges in for má ció (ter mé sze tes sze mély ki vé te lé vel leg alább egy kap cso lat tar tó sze mély): ............................
b) A be je len tõ sze mély azo no sí tó ada tai [amennyi ben az a) pont ban em lí tett sze mély ne vé ben más te szi meg a be je len tést]:
Tel jes név: .........................................................................................................................................................................
Cím: ...................................................................................................................................................................................
Te le fon szám: .....................................................................................................................................................................
Egyéb lé nye ges in for má ció (be je len tés re kö te le zett sze méllyel  való kap cso lat jel le ge) ....................................................
c) To váb bi in for má ci ók
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Tájékoztató a formanyomtatvány kitöltéséhez

i Ezt a nyom tat ványt el kell kül de ni a ki bo csá tó (ere de ti ki bo csá tó) ré szé re, to váb bá egy ide jû leg be kell nyúj ta ni a
Fel ügye let hez.

ii A jog alany tel jes neve vagy a ki bo csá tó (ere de ti ki bo csá tó) azo no sí tá sá ra szol gá ló egyéb in for má ció.
iii A Tpt. 61.  §-ában fog lal tak kal össz hang ban az aláb bi sze mély(ek) meg je lö lé se szük sé ges:
a) a rész vé nyes;
b) a Tpt. 61.  § (5) be kez dés b)–h) pont já ban sze rep lõ ese tek ben sza va za ti jo go kat meg szer zõ, ér té ke sí tõ vagy azo kat

gya kor ló ter mé sze tes vagy jogi sze mély;
c) a Tpt. 61.  § (5) be kez dés a) pont já ban em lí tett meg ál la po dás min den alá író fele;
d) pénz ügyi esz kö zök bir to ko sa, aki jo go sult olyan már ki bo csá tott rész vé nyek meg szer zé sé re, ame lyek hez sza va za ti 

jo gok kap cso lód nak.
A Tpt. 61.  § (5) be kez dés b)–h) pont já ban em lí tett ügy le tek hez kap cso ló dó an az aláb bi sze mély(ek) meg je lö lé se szük -

sé ges:
a b) pont ban meg ha tá ro zott eset ben a sza va za ti jo go kat meg szer zõ, és azok gya kor lá sá ra a meg ál la po dás ér tel mé ben

jo go sult ter mé sze tes sze mély vagy jogi sze mély, és a sza va za ti jo go kat el len szol gál ta tás fe jé ben ide ig le ne sen át ru há zó
ter mé sze tes sze mély vagy jogi sze mély;

a c) pont ban meg ha tá ro zott eset ben a biz to sí té kot bir tok ló ter mé sze tes sze mély vagy jogi sze mély, fel té ve, hogy a ter -
mé sze tes vagy jogi sze mély el len õr zi a sza va za ti jo go kat és be je len ti azok gya kor lá sá nak szán dé kát, va la mint az ezen
kö rül mé nyek kö zött a biz to sí té kot el he lye zõ ter mé sze tes vagy jogi sze mély;

a d) pont ban meg ha tá ro zott eset ben a rész vé nye ken ha szon él ve zet tel ren del ke zõ ter mé sze tes sze mély vagy jogi sze -
mély, ha ez a sze mély jo go sult a rész vé nyek hez kap cso ló dó sza va za ti jo gok gya kor lá sá ra, va la mint a ha szon él ve zet lé te -
sí té se kor a sza va za ti jo go kat ér té ke sí tõ ter mé sze tes vagy jogi sze mély;

az e) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben az el len õr zõ ter mé sze tes sze mély vagy jogi sze mély és az el len õr zött vál lal ko -
zás, amely egyé ni ala pon a Tpt. 61.  § (1) be kez dé se és (5) be kez dé sé nek a)–d) pont ja ér tel mé ben, vagy az em lí tett ese tek
kom bi ná ci ó ja alap ján be je len té si kö te le zett ség gel ren del ke zik;

az f) pont ban meg ha tá ro zott eset ben a le tét be he lye zett rész vé nyek meg õr zõ je, ha a nála le tét be he lye zett rész vé nyek -
hez kap cso ló dó sza va za ti jo go kat sa ját be lá tá sa sze rint gya ko rol hat ja, va la mint a le tét be he lye zõ, aki en ge dé lye zi a meg -
õr zõ szá má ra a sza va za ti jo gok sa ját be lá tá sa sze rin ti gya kor lá sát;

a g) pont ban meg ha tá ro zott eset ben a sza va za ti jo go kat bir tok ló ter mé sze tes vagy jogi sze mély;
a h) pont ban meg ha tá ro zott eset ben a meg ha tal ma zott, ha sa ját be lá tá sa sze rint gya ko rol hat ja a sza va za ti jo go kat, és a

meg ha tal ma zot tat meg ha tal ma zó rész vé nyes, aki en ge dé lye zi a meg ha tal ma zott szá má ra a sza va za ti jo gok sa ját be lá tá sa
sze rin ti gya kor lá sát.

iv A Tpt. 61.  § (5) be kez dés b)–h) pont já ban em lí tett ese tek ben al kal ma zan dó. Itt an nak a rész vé nyes nek a tel jes neve
sze re pel, aki ezen jog he lyen em lí tett ter mé sze tes sze mély vagy jogi sze mély szer zõ dõ fele, ki vé ve ha a rész vé nyes ál tal
bir to kolt sza va za ti jo gok szá za lék ará nya ala cso nyabb an nál a leg ala cso nyabb kü szöb ér ték nél, ame lyet a nem ze ti jog a
sza va za ti jo gok ban  való ré sze se dé sek köz zé té te lé re meg ha tá ro zott.

v A kü szöb át lé pé sé nek idõ pont ja ren des eset ben az az idõ pont, ami kor a meg vá sár lás, az ér té ke sí tés vagy a sza va za ti
jo gok gya kor lá sá nak le he tõ sé ge ha tály ba lép. A passzív át lé pé sek ese té ben az az idõ pont, ami kor a tár sa sá gi ese mény
meg tör tént.

vi A Tpt. 61.  §-a sze rin ti be je len té si kö te le zett ség alól tör té nõ men te sü lés ese tén nem kell össze sí te ni a köz vet len és a
köz ve tett ada to kat, azon ban fel kell tün tet ni a men te sü lés sel kap cso la tos in for má ci ó kat a for ma nyom tat vány mel lék le té -
ben fog lal tak sze rint.

vii Adja meg az elõ zõ be je len tés ben köz zé tett hely ze tet. Amennyi ben a ki vál tó ügy le tet meg elõ zõ hely zet a leg ala cso -
nyabb kü szöb ér ték (5%) alatt volt, kér jük, írja be: „a mi ni má lis kü szöb ér ték alatt”.

viii Ha a ré sze se dés ará nya a leg ala cso nyabb kü szöb ér ték (5%) alá esett, elõ for dul hat, hogy a nem ze ti jog ér tel mé ben
nem szük sé ges köz zé ten ni a ré sze se dés mér té két, csak a tényt, hogy az új ré sze se dés a mi ni má lis kü szöb ér ték alatt van.

A Tpt. 61.  § (5) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben nem kell köz zé ten ni a meg ál la po dás szer zõ dõ fe le i nek
egyé ni ré sze se dé sét, ki vé ve, ha va la mely fél egyé ni leg elér vagy át lép egy, a Tpt. 61.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
kü szöb ér té ket. Meg ál la po dás meg kö té se kor, mó do sí tá sa kor vagy meg szû né se kor al kal ma zan dó ren del ke zés.
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ix Köz vet len és köz ve tett.
x Kom bi nált bir tok lás (sza va za ti jo gok rész vénnyel egy be kö tött „köz vet len bir tok lá sa” és ön ál ló, „köz ve tett bir tok lá -

sa”) ese tén ossza szét a sza va za ti jo gok szá mát és szá za lék ará nyát a köz vet len és köz ve tett osz lo pok ra; ha nincs kom bi -
nált bir tok lás, hagy ja üre sen a vo nat ko zó ro va tot.

xi A be je len tõ fél ál tal bir to kolt rész vé nyek hez kap cso ló dó sza va za ti jo gok [Tpt. 61.  § (1) be kez dés].
xii A rész vé nyek bir tok lá sá tól füg get le nül a be je len tõ fél ál tal bir to kolt sza va za ti jo gok [Tpt. 61.  § (5) be kez dés].
xiii A ré sze se dés mér té két ak kor is szük sé ges köz zé ten ni, ha a ré sze se dés ará nya a leg ala cso nyabb kü szöb ér ték (5%)

alá esett.
xiv A pénz ügyi esz köz ese dé kes sé ge/le já ra ta, azaz az idõ pont, ami kor a rész vé nyek meg szer zé sé nek joga le jár.
xv Ha a pénz ügyi esz köz nek van ilyen idõ sza ka, ha tá roz za meg ezt az idõ sza kot (pl. há rom ha von ta egy szer [idõ -

pont]-tól kez dõ dõ en).
xvi A be je len tés nek tar tal maz nia kell azok nak az el len õr zött vál lal ko zá sok nak a ne vét, ame lye ken ke resz tül a sza va za -

ti jo go kat bir to kol ják. A be je len tés nek to váb bá tar tal maz nia kell az egyes el len õr zött vál lal ko zá sok ál tal bir to kolt sza va -
za ti jo gok szá mát és szá za lék ará nyát. Amennyi ben az el len õr zött vál lal ko zás egyé ni leg a leg ala cso nyabb kü szöb ér ték -
kel (5%) meg egye zõ vagy an nál ma ga sabb arány ban bir to kol sza va za ti jo go kat, és amennyi ben az anya vál la lat be je len -
té se szán dék sze rint az el len õr zött vál lal ko zás be je len té si kö te le zett sé gé re is ki ter jed.

xvii Ezt a mel lék le tet csak a Fel ügye let hez kell be nyúj ta ni.
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