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III. Kormány rendeletek

A Kormány
98/2009. (IV. 24.) Korm.

rendelete

a felsõoktatási képzés feltételeirõl  szóló egyes
kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 153.  §-a (1) be kez dé sé nek 2., 5., 7.,
9. és 20. pont já ban, a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi
LXXIX. tör vény 94.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont já ban,
va la mint a fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl  szóló 2003. évi
LXXXVII. tör vény 9.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján az Al kot mány 35.  §-a (1) bekezdé -
sének b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va
– a 14.  § (1)–(3) be kez dé sek te kin te té ben a fel sõ ok ta tás ról
 szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 153.  §-a (3) be kez dé se
elõ írása alap ján a Ma gyar Rek to ri Kon fe ren ci á val egyet ér -
tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé te li el já rá sa i ról  szóló
237/2006. (XI. 27.) Korm. ren de let (a továb biak ban: FR.)
6.  §-a (2) be kez dé se a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[(2) A Tá jé koz ta tó az adott in téz mény ál tal meg hir de tett 
alap kép zé si sza kok ra és az egy sé ges, osz tat lan sza kok ra
vo nat ko zó an tar tal maz za]

„a)  az adott kép zé si te rü le ten kép zést foly ta tó fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek ál tal a fel vé tel fel té te lé ül meg ha tá ro -
zott, az adott évi fel vé te li el já rá so kat leg alább két év vel
meg elõ zõ en, va la mint a két év vel ké sõb bi fel vé te li el já rá -
sok ra vo nat ko zó an a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt érett -
sé gi vizs ga tár gyak kö zül kö zö sen ki vá lasz tott – és a mi -
nisz té ri um hi va ta los lap já ban nyil vá nos ság ra ho zott –
érett sé gi vizs ga tár gya kat és a vizs gák szint jét,”

2.  §

Az FR. 8.  §-a (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Min den év ben két fel vé te li el já rás hir det he tõ:
a) a feb ru ár ban in du ló kép zé sek re tör té nõ je lent ke zés

(a továb biak ban: ke reszt fél éves fel vé te li el já rás) ha tár ide -
je – min den kép zé si szint re vo nat ko zó an – a kép zés in dí tá -
sát meg elõ zõ év no vem ber 15. nap ja,

b) a szep tem ber ben in du ló kép zé sek re tör té nõ je lent ke -
zés (a továb biak ban: ál ta lá nos fel vé te li el já rás) ese tén a je -
lent ke zés ha tár ide je a kép zés in dí tá sa sze rin ti év feb ru ár
15. nap ja.”

3.  §

(1) Az FR. 11.  §-a (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az adat fel dol go zás so rán – a ké re lem hi á nyos be -
nyúj tá sa ese tén – a Hi va tal leg ké sõbb a je lent ke zé si ha tár -
idõt kö ve tõ 30. na pig – a ke reszt fél éves fel vé te li el já rás -
ban a 20. na pig – a je lent ke zõt a Ket. 37.  §-a sze rin ti hi ány -
pót lás ra szó lít ja fel.”

(2) Az FR. 11.  §-a (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az ál ta lá nos fel vé te li el já rás ese tén már ci us 25. és
áp ri lis 5. kö zött kell nyil vá nos ság ra hoz ni a fel vé te li el já -
rás sta tisz ti kai ada ta it.”

(3) Az FR. 11.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A fel sõ ok ta tá si in téz mény, amennyi ben a jelent -

kezõ az in téz mény ál tal meg ha tá ro zott – in téz mény spe ci fi -
kus – mel lék le tet nem nyújt ja be, a be so ro lá si dön tés idõ -
pont ja elõtt 45 nap pal – ke reszt fél éves fel vé te li el já rás ese -
té ben 30 nap pal – fel hív ja a je lent ke zõt en nek pót lá sá ra.”

4.  §

Az FR. 12.  §-a (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg lép:

„(2) A Hi va tal – a hi ány pót lás sal érin tett ké rel mek ki vé -
te lé vel – a fel sõ ok ta tá si in téz mény szá má ra to váb bít ja

a) leg ké sõbb a je lent ke zé si ha tár idõt kö ve tõ 40. na pig
– a ke reszt fél éves fel vé te li el já rás ban 15. na pig – az adott
fel sõ ok ta tá si in téz mény be je lent ke zett pá lyá zók sze mé lyi
(név, szü le té si név, any ja szü le té si neve, szü le té si idõ és
hely), el ér he tõ sé gi ada ta it (pos tá zá si cím) és az adott in téz -
ményt érin tõ je lent ke zé si ada ta it (kép zés szint je, mun ka -
rend je, fi nan szí ro zá si for ma, szak neve),

b) leg ké sõbb a je lent ke zé si ha tár idõt kö ve tõ 60. na pig
– a ke reszt fél éves fel vé te li el já rás ban 45. na pig – az adott
in téz mény be a je lent ke zõ ál tal be nyúj tott, fel vé te li ké rel -
me el bí rá lá sá hoz szük sé ges, a köz pon ti nyil ván tar tás ban
rög zí tett ada ta it.”

5.  §

Az FR. 15.  §-ának (1) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ta nul má nyi pon to kat a je lent ke zõ kö zép is ko lai
ér dem je gye i bõl és az érett sé gi vizs ga tár gyak szá za lé kos
ered mé nye i bõl a kö vet ke zõ mó don kell ki szá mol ni:

a) öt tan tárgy: a ma gyar nyelv és iro da lom, a tör té ne -
lem, a ma te ma ti ka, egy leg alább két évig ta nult vá lasz tott
ide gen nyelv (vagy nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom), va la -
mint egy leg alább két évig ta nult vá lasz tott ter mé szet tu do -
má nyos tan tárgy utol só két (ta nult) év végi ér dem je gye i -
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nek – a (2) és (3) be kez dé sek re fi gye lem mel meg ál la pí -
tott – össze gét ket tõ vel meg kell szo roz ni,

b) az érett sé gi vizs ga bi zo nyít vány ban sze rep lõ vizs ga -
ered mé nyek kö zül a négy kö te le zõ és egy sza ba don vá -
lasz tott érett sé gi vizs ga tárgy szá za lé kos ered mé nye át la -
gát egész szám ra kell ke re kí te ni.”

6.  §

(1) Az FR. 16.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(5) A 2005. elõtt tett érett sé gi vizs ga tár gyak nak a fel -
vé te li el já rás idõ pont já ban ha tá lyos érett sé gi vizs ga tár -
gyak kal  való meg fe lel te té sét a je lent ke zõ ál tal a je lent ke -
zés be nyúj tá sá val egy ide jû leg elõ ter jesz tett ké rel mé re az
érett sé gi vizs ga le té te lé nek idõ pont já ban ha tá lyos és a fel -
vé te li je lent ke zés idõ pont já ban ha tá lyos vizs ga kö ve tel mé -
nyek szak mai tar tal má nak össze ve té se alap ján az Ok ta tá si
Hi va tal el nö ke ha tó sá gi el já rás ke re té ben ál la pít ja meg. 
Az Ok ta tá si Hi va tal el nö ke kö te les a tan tár gyi meg fe lel te -
tés re, amennyi ben a vizs ga kö ve tel mé nyek nek leg alább
75%-a meg egye zik, il let ve az el uta sí tás ra, amennyi ben az
egye zés nem éri el az 50%-ot. A meg fe lel te tett érett sé gi
vizs ga tár gyak jegy zé két a Hi va tal a hon lap ján köz zé te -
szi.”

(2) Az FR. 16.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(10) Az 1996. elõtt érett sé gi vizs gát tett, fel sõ fo kú vég -
zett sé gû je lent ke zõ érett sé gi pont ja it, amennyi ben az
(1) be kez dés sze rint meg ha tá ro zott érett sé gi vizs ga tár gyak 
kö zül csak egy ered mé nyé vel ren del ke zik, az en nek alap -
ján meg ál la pí tott ered mé nyé nek két sze re zé sé vel kell meg -
ha tá roz ni.”

7.  §

(1) Az FR. 19–20.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„19.  § (1) A je lent ke zõ az ál la mi lag el is mert vagy az zal
egyen ér té kû nyelv vizs gá ért nyel ven ként

a) kö zép fo kú (B2) kom plex tí pu sú nyelv vizs ga ese tén
28 több let pont ra, vagy

b) fel sõ fo kú (C1) kom plex tí pu sú nyelv vizs ga ese tén
40 több let pont ra
jo go sult.

(2) A je lent ke zõ az (1) be kez dés alap ján leg fel jebb
40 több let pon tot kap hat ak kor is, ha a több let pon tok ra
több kü lön bö zõ nyelv bõl meg szer zett nyelv vizs ga alap ján
is jo go sult len ne, vagy ha a kü lön bö zõ nyelv vizs gák alap -
ján el ér he tõ több let pont ja i nak össze ge ezt meg ha lad ná.
Egy nyelv bõl csak egy nyelv vizs gá ért ad ha tó több let pont.

(3) Ál la mi lag el is mert kö zép fo kú (B2) írás be li vagy
szó be li tí pu sú, il let ve fel sõ fo kú (C1) írás be li vagy szó be li
tí pu sú, vagy az zal egyen ér té kû nyelv vizs gá val ren del ke zõ

ak kor jo go sult 28, il let ve 40 több let pont ra, ha a sa já tos
 nevelési igé nye  miatt iga zol tan nem tud ja a kom plex tí pu -
sú nyelv vizs gát le ten ni.

(4) Amennyi ben a je lent ke zõ egy adott ide gen nyelv bõl
egy ide jû leg – a nyelv vizs ga és a nyel vi OKTV egyidejû -
ségének ki vé te lé vel – több jog cím alap ján len ne jo go sult
több let pont ra, ak kor a több let pon to kat csak egy szer, a szá -
má ra ked ve zõbb pont szá mot biz to sí tó jog cí men kap ja
meg. A kép zés nyel vé bõl szer zett nyelv vizs gá ért, il let ve
a kép zés nyel vé bõl le tett emelt szin tû érett sé gi ért több let -
pont nem kap ha tó.

20.  § (1) A je lent ke zõ a fel sõ ok ta tá si in téz mény sza -
bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint a fel vé te li el já rás
 során

a) az adott sport ág or szá gos sport ági szak szö vet sé ge
ál tal ki adott iga zo lás alap ján az ered mény el éré se kor

aa) a Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság ál tal szer ve zett
olim pi ai já té ko kon,

ab) a FIDE ál tal szer ve zett Sakk olim pi án,
ac) 1984-tõl kez dõ dõ en a Pa ra lim pi án vagy Si ket lim -

pi án
sze rep lõ sport ág ban vi lág- és Eu ró pa-baj nok sá gon el ért
leg alább 3. he lye zé sért 16, or szá gos sport ági szak szö vet -
ség ál tal szer ve zett or szá gos baj nok sá gon el ért leg alább
3. he lye zé sért 8 több let pont ra;

b) a mû vé sze ti szak kép zés ben ta nu ló szak kö zép is ko lá -
sok ré szé re szer ve zett, a mi nisz té ri um ál tal meg hir de tett és 
anya gi lag tá mo ga tott Or szá gos Mû vé sze ti Ta nul má nyi
Ver se nye ken egyé ni ver seny zõ ként el ért 1–3. he lye zé sért
16 több let pont ra;

c) tár gyan ként leg fel jebb egy, a ca)–cb) al pon tok sze -
rin ti ta nul má nyi ver se nye ken el ért ered mény alap ján, ha
a je lent ke zõ a ver seny ered ményt azon tár gyak va la me lyi -
ké bõl érte el, ame lye ket a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
a 16.  § (1) be kez dé se alap ján érett sé gi pon tot adó tárgy -
ként a szak ra vo nat ko zó an meg ha tá roz tak,

ca) az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver se nyen
és a Szak ma cso por tos szak mai elõ ké szí tõ érett sé gi tan tár -
gyak ver se nyén el ért 1–10. he lye zé sért 80, 11–20. he lye -
zé sért 40, 21–30. he lye zé sért 20 több let pont ra,

cb) a Kö zép is ko lai Tu do má nyos Di ák kö rök Or szá gos
Kon fe ren ci á ja ver se nye in el ért he lye zés alap ján a nagy -
díjasoknak 24, az elsõ dí ja sok nak 12 több let pont ra;

d) az If jú sá gi Tu do má nyos In no vá ci ós Te het ség ku ta tó
Ver se nyen el ért leg alább 3. he lye zé sért 20 több let pont ra;

e) az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ emelt
szin tû vagy fel sõ fo kú szak ké pe sí té sért, il let ve a ko ráb ban
az érett sé gi vizs gát köve tõen meg szer zett tech ni ku si ké pe -
sí tõ bi zo nyít vá nyért, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak -
irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás ese tén 24 több let pont ra;

f) a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény
5.  §-a [(1)] (2) be kez dé sé nek h) pont ja sze rint a szak ké pe -
sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal szer ve zett or szá gos szak mai
ta nul má nyi ver se nyen el ért he lye zé se alap ján a szak mai
vizs ga egé sze (min den ré sze) alól fel men tést ka pott je lent -
ke zõ, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ
to vább ta nu lás ese tén 30 több let pont ra
jo go sult.
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(2) Az (1) be kez dés ca) pont ja al kal ma zá sa so rán a dön -
tõ be ju tott, de azon részt nem vevõ je lent ke zõt – a ver seny
szer ve zõ jé nek iga zo lá sa alap ján – a dön tõ ben el vi leg el ér -
he tõ utol só he lye zést el érõ nek kell te kin te ni.

(3) Az (1) be kez dés a), b), d), e) és f) pont ja al kal ma zá sa 
so rán jog cí men ként leg fel jebb egy-egy több let pont ra
 jogosító ered mény alap ján jo go sult több let pont ra a je lent -
ke zõ.”

(2) Az FR. 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„22.  § (1) A hát rá nyos hely ze tû je lent ke zõ min den

 jelentkezési he lyén 20 több let pont ra jo go sult.
(2) A hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû je lent ke zõ min -

den je lent ke zé si he lyén 40 több let pont ra jo go sult.
(3) A fo gya té kos ság gal élõ je lent ke zõ min den jelent -

kezési he lyén 40 több let pont ra jo go sult.
(4) Az a je lent ke zõ, aki a je lent ke zé si ha tár idõ és a fel -

vé te li dön tés kö zöt ti idõ szak ban gyer mek e gon do zá sa cél -
já ból fi ze tés nél kü li sza bad sá gon lévõ, ter hes sé gi-gyer -
mek ágyi se gély ben, gyer mek gon do zá si se gély ben, gyer -
mek ne ve lé si tá mo ga tás ban vagy gyer mek gon do zá si díj -
ban ré sze sül, min den je lent ke zé si he lyén 40 több let pont ra
jo go sult.

(5) Az (1)–(4) be kez dé sek sze rin ti jo go sult sá got (a ked -
vez mény re jo go sí tó fel té te lek meg lé tét) a 12.  § (3) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ig kell iga zol ni.”

8.  §

(1) Az FR. 25.  §-a (1) be kez dé sé nek he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A Hi va tal a be so ro lá si dön tést
a) a ke reszt fél éves fel vé te li el já rás ese tén leg ké sõbb

a kép zés in dí tá sa sze rin ti év ja nu ár 15. nap já ig,
b) az ál ta lá nos fel vé te li el já rás ese tén leg ké sõbb a kép -

zés in dí tá sa sze rin ti év au gusz tus 1. nap já ig
hoz za meg. A be so ro lá si dön tés idõ pont ját a Hi va tal ál la -
pít ja meg.”

(2) Az FR. 26.  §-a (1) be kez dé sé nek a he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mény a fel vé tel rõl  szóló dön -
tését ha tá ro zat ban

a) a ke reszt fél éves fel vé te li el já rás ban a be so ro lá si
dön tés idõ pont ját kö ve tõ nyolc na pon be lül

b) az ál ta lá nos fel vé te li el já rás ban au gusz tus 1-jé ig
írás ban köz li a je lent ke zõ vel. A fel sõ ok ta tá si in téz mény
azt a je lent ke zõt ve szi fel, aki hoz zá lett be so rol va.”

9.  §

Az FR. 35.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„35.  § (1) A 14–16.  §, 18–21.  §, 23–24.  §-ban fog lal tak

a mes ter kép zés re tör té nõ je lent ke zés re nem al kal maz ha tók.
(2) A je lent ke zõ tel je sít mé nyét pon to zá sos rend szer ben

kell ér té kel ni a fel vé te li tel je sít mé nyért és a több let tel je sít -

mé nyért kap ha tó ma xi má lis pont szám meg ha tá ro zá sá val,
me lyek össze ge leg fel jebb 100 pont.

(3) A több let tel je sít mé nye kért ad ha tó több let pon tok
– be le ért ve a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kat – jog -
címeit, mér té két, meg ál la pí tá sá nak rend jét, az in téz mény
a sza bály za tá ban ha tá roz za meg az zal, hogy az elõny ben
ré sze sí ten dõk több let pont ja nem le het több 10 pont nál, és
nem le het ke ve sebb 1 pont nál.

(4) A fel vé te li kö ve tel mé nye ket és a rang so ro lás mód ját
a fel sõ ok ta tá si in téz mény a sza bály za tá ban ha tá roz za meg.

(5) A mû vé sze ti, mû vé szet köz ve tí tõ és sport tu do má nyi
kép zé si te rü let re je lent ke zõk ese té ben a je lent ke zõk tel je -
sít mé nyét ki zá ró lag a gya kor la ti vizs ga alap ján is meg
 lehet ál la pí ta ni.”

10.  §

Az FR. 45.  §-a (8) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) A (4) be kez dés alap ján az in téz mé nye ket il le tõ
részt a Hi va tal két rész let ben utal ja át az in téz mé nyek nek.
Az õket il le tõ rész 75%-át a 12.  § (2) be kez dés a) pont ban
meg ál la pí tott ha tár idõt kö ve tõ 60 na pon be lül, a fenn ma ra -
dó részt a jog or vos la ti el já rá sok le zá rá sát kö ve tõ 30 na pon
be lül.”

11.  §

Az FR. 46.  §-a kö vet ke zõ (2)–(3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(2) Az 15.  § (1) be kez dé se al kal ma zá sa szem pont já ból
ter mé szet tu do má nyos tan tárgy a Nem ze ti Alap tan terv sze -
rin ti „Em ber a ter mé szet ben”, „Föl dünk és kör nye ze tünk”
mû velt sé gi te rü let fej lesz té si fel ada ta i nak tel je sí té sét le he -
tõ vé tevõ tan tárgy (bi o ló gia, fi zi ka, ké mia, föld rajz, ter mé -
szet tu do mány).

(3) A kö zép is ko lák ál tal ok ta tott tan tárgy nak a (2) be -
kez dés ben em lí tett mû velt sé gi te rü letnek  való meg fe lel te -
té sét a kö zép is ko la – pe da gó gi ai prog ram ját és he lyi tan -
ter vét tar tal ma zó – ké rel mé re ha tó sá gi el já rás ke re té ben az 
Ok ta tá si Hi va tal el nö ke a tan tárgy kö ve tel mé nye i nek
szak mai vizs gá la ta alap ján ál la pít ja meg. Az Ok ta tá si Hi -
va tal el nö ke kö te les a ké re lem el fo ga dá sá ra, amennyi ben
a ké re lem ben meg jelölt tan tárgy kö ve tel mény rend sze re
leg alább 60%-ban tar tal maz za leg alább egy, a (2) be kez -
dés ben meg je lölt tan tárgy egy tan év so rán tel je sí ten dõ kö -
ve tel mé nyét. Az érett sé gi vizs ga so rán vá laszt ha tó ter mé -
szet tu do má nyos tan tárgy ként meg fe lel te tett tan tár gyak
jegy zé két a Hi va tal a hon lap ján köz zé te szi.”
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12.  §

(1) Az FR. 2. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az FR. 3. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(3) Az FR.

a) 15.  §-a (4) be kez dé sé ben és 16.  §-a (8) be kez dé sé -
ben az „a fel sõ ok ta tá si in téz mény dönt” szö veg rész he lyé -
be az „a Hi va tal dönt” szö veg rész;

b) 19.  §-a (1) be kez dé sé ben az „a kö zép fo kú C tí pu sú
nyelv vizs ga” szö veg rész he lyé be az „a kö zép fo kú (B2)
kom plex tí pu sú nyelv vizs ga” szö veg rész;

c) 19.  §-a (3) be kez dé sé ben az „a kö zép fo kú A  vagy B
tí pu sú” szö veg rész he lyé be az „a kö zép fo kú (B2) szó be li
tí pu sú vagy írás be li tí pu sú” szö veg rész;

d) 19.  §-a (3) be kez dé sé ben az „a fel sõ fo kú A vagy B
tí pu sú” szö veg rész he lyé be az „a fel sõ fo kú (C1) szó be li tí -
pu sú vagy írás be li tí pu sú nyelv vizs ga” szö veg rész;

e) 45.  §-a (3) be kez dé sé ben az „Az alap díj ból” szö veg -
rész he lyé be az „A be fi ze tett alap díj ból” szö veg rész

lép.

13.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kép zé si, tu do má nyos
célú és fenn tar tói nor ma tí va alap ján tör té nõ fi nan szí ro zá -
sá ról  szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: NR.) 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ál la mi lag tá mo ga tott hall ga tók kép zé sé nek költ -
ség ve té si tá mo ga tá sa a nor ma tív kép zé si, tu do má nyos célú 
és fenn tar tói tá mo ga tás sal tör té nik, amely nek e ren de let
alap ján szá mí tott in téz mé nyi költ ség ve té si tá mo ga tá si
mér té ke – az éves költ ség ve tés ben meg ha tá ro zott fel sõ ok -
ta tá si tá mo ga tás össze gé tõl füg gõ en – leg fel jebb 10%-kal
csök ken het, és amit ki egé szít het egyes spe ci á lis fel ada tok
tá mo ga tá sa.”

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

„(3) A fel sõ ok ta tá si tör vény 3. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott szá mí tá si alap össze ge a költ ség ve té si év -
ben 260 000 Ft.”

14.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si alap- és mes ter kép zés rõl, va la mint
a szak in dí tás el já rá si rend jé rõl  szóló 289/2005. (XII. 22.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: BR.) 1. szá mú mel lék le te
he lyé be e ren de let 3. szá mú mel lék le te lép.

(2) A BR. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 4. szá -
mú mel lék le te lép.

(3) A BR. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 5. szá -
mú mel lék le te lép.

15.  §

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 79/2006.
(IV. 5.) Korm. ren de let 10. szá mú mel lék le té nek

a) V. pont já ban a ,,Kel te zés, alá írá sok, zá ra dé kok” szö -
veg rész, a ,,Kel te zés, zá ra dé kok, alá írás” szö veg rész
 helyébe a ,,kel te zés, bé lyeg zõ le nyo mat, alá írá sok, zá ra -
dék” szö veg rész lép;

b) V. pont ja ki egé szül e ren de let 6. szá mú mel lék le té -
ben meg ha tá ro zott V/G. pont tal;

c) VI. pont ja hely be e ren de let 7. szá mú mel lék le te lép.

16.  §

(1) Az érett ségi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról
 szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let

a) 45.  §-a (4) be kez dé se a) pont já ban és 54.  §-a (2) be -
kez dé se b) pont já ban a ,,kö zép fo kú „C” tí pu sú” szö veg -
rész he lyé be a ,,kö zép fo kú (B2) kom plex tí pu sú” szö veg -
rész lép;

b) 45.  §-a (4) be kez dé se b) pont já ban és 54.  §-a (3) be -
kez dé se b) pont já ban az „alap fo kú „C” tí pu sú” szö veg rész
he lyé be az „alap fo kú (B1) kom plex tí pu sú” szö veg rész
lép;

c) 45.  §-a (5) be kez dé se a) pont já ban a ,,fo ko za tú
„A” tí pu sú” szö veg rész he lyé be a ,,fo ko za tú szó be li tí pu -
sú” szö veg rész lép;

d) 45.  §-a (5) be kez dé se b) pont já ban a ,,fo ko za tú
„B” tí pu sú” szö veg rész he lyé be a ,,fo ko za tú írás be li tí pu -
sú” szö veg rész lép;

e) 54.  §-a (1) be kez dé se b) pont já ban és 54.  §-a (4) be -
kez dé sé ben a ,,fel sõ fo kú „C” tí pu sú” szö veg rész he lyé be
a ,,fel sõ fo kú (C1) kom plex tí pu sú” szö veg rész lép;

f) 54.  §-a (5) be kez dé se a) pont já ban a ,,fel sõ fo kú
„A” tí pu sú” szö veg rész he lyé be a ,,fel sõ fo kú (C1) szó be li
tí pu sú” szö veg rész lép;

g) 54.  §-a (5) be kez dé se b) pont já ban a ,,fel sõ fo kú
„B” tí pu sú” szö veg rész he lyé be a ,,fel sõ fo kú (C1) írás be li
tí pu sú” szö veg rész lép;

h) 56/A.  §-a (4) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(2) A di ák iga zol vány ról  szóló 17/2005. (II. 8.) Korm.
ren de let

a) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban az „álló hall -
gató (a továb biak ban: hall ga tó)” szö veg rész he lyé be az
„álló hall ga tó, dok tor je lölt (a továb biak ban együt te sen:
hall ga tó)” szö veg rész lép;

15627 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/58. szám



b) 9.  §-a (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„(2) A nap pa li ok ta tás mun ka rend je sze rint ta nu lók,
a kép zé si kö te le zett sé gü ket tel je sí tõk, il let ve az 1.  § (1) be -
kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro zott jo go sul tak ré szé re 
a nap pa li ta go zat, az esti ta go zat mun ka rend je sze rint ta nu -
lók ré szé re az esti ta go zat, a le ve le zõ ta go zat mun ka rend je
sze rint ta nu lók, il let ve az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz -
mé nyek ta nu lói ré szé re a le ve le zõ ta go zat di ák iga zol vá -
nyát, az egyéb mun ka rend sze rint ta nu lók ré szé re a táv ok -
ta tá si ta go zat di ák iga zol vá nyát kell ki ál lí ta ni. A dok tor je -
löl tek szá má ra a le ve le zõ ta go zat mun ka rend je sze rin ti
 diákigazolványt kell ki ál lí ta ni.”

(3) A köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mé -
nyek rõl  szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. ren de let

a) 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben a ,,Ta nu lói jog vi szo nya” 
szö veg rész he lyé be a ,,Ta nu lói, hall ga tói, dok tor je löl ti
jog vi szo nya” szö veg rész lép;

b) 3.  §-ának (1) be kez dé se ki egé szül a kö vet ke zõ
bd) al pont tal:

[(1) Ta nu lói, hall ga tói, dok tor je löl ti jog vi szo nya alap -
ján az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ked vez mény re 
jo go sult:]

„bd) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek le ve le zõ ok ta tás mun -
ka rend je sze rint fo lyó ok ta tás ban részt vevõ hall ga tó ja,
 illetve dok tor je lölt je a la kó hely és az ok ta tá si in téz mény
kö zött meg vált ha tó ked vez mé nyes me net jeggyel,”

c) 1. szá mú mel lék le te 10. pont ját meg elõ zõ al cím
 helyébe e ren de let 8. szá mú mel lék le te lép;

d) 1. szá mú mel lék le té nek 15. pont ja he lyé be e ren de let 
9. szá mú mel lék le te lép.

17.  §

(1) E ren de let – a (2)-(3) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek -
kel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 1-4. §-a, 6. § (1) bekezdése, 8. §-a, 10. §-a, 
12-16. §-a az e rendelet kihirdetését követõ harmadik
napon lép ha tály ba.

(3) E ren de let
a) 7.  §-a 2010. de cem ber 1-jén;
b) 5.  §-a és 11.  §-a 2012. ja nu ár 1-jén
c) 6.  §-ának (2) be kez dé se, 9.  §-a 2009. szep tem ber

15-én lép ha tály ba.

(4) Nem lép hatályba a felsõoktatási képzés feltételeirõl
 szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
92/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet.

(5) A fel sõ ok ta tá si hall ga tói di ák iga zol vány ról és
 doktorjelölti di ák iga zol vány ról  szóló 295/2008. (XII. 11.)
Korm. ren de let és a köz ok ta tá si di ák iga zol vány ki adá sá ról 
és hasz ná la tá ról  szóló 296/2008. (XII. 11.) Korm. ren de let
nem lép ha tály ba.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz terelnök
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1. számú melléklet a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

[2. szá mú mel lék let a 237/2006. (XI. 27.) Korm. ren de let hez]

Szakirányú továbbtanulás meghatározása felvételi pontszámítás szempontjából

Szakirányú továbbtanulásnak minõsülõ képzési területek, szakok az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló
7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet és az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti

szakmacsoportok esetében

Szak ma cso port Szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás kép zé si te rü le te(i), szak jai

egész ség ügy or vos- és egész ség tu do mány

szo ci á lis szol gál ta tá sok pe da gó gus kép zés
tár sa da lom tu do mány

ok ta tás (ok ta tás, pe da gó gia) pe da gó gus kép zés

mû vé szet, köz mû ve lõ dés, kom mu ni ká ció (ze ne-, tánc-, kép zõ-
és ipar mû vé szet, szín mû vé szet-báb mû vé szet, szín ház mû vé szet,
saj tó, köz mû ve lõ dés)

mû vé szet
mûvészetközvetítés 
tár sa da lom tu do mány

gé pé szet (gép gyár tás, gép sze re lés, gép ke ze lés, bá nyá szat,
ko há szat, fi nom me cha ni ka, anyag vizs gá lat, au to ma ti ka,
he gesz tés, fe lü let ke ze lés, mi nõ ség biz to sí tás)

mû sza ki

elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka (elekt ro tech ni ka, elekt ro ni ka,
táv köz lés tech ni ka)

mû sza ki in for ma ti ka

in for ma ti ka (szoft ver) in for ma ti ka

vegy ipar (vegy ipar, la bor vizs gá la tok) mû sza ki ter mé szet tu do má nyok

épí té szet (épí té szet, épí tõ ipar, épí tõ anyag-ipar) mû sza ki

könnyû ipar (ru ha-, tex til-, bõr-, szõr me-, ci põ ipar) mû sza ki

fa ipar mû sza ki

nyom da ipar mû sza ki

köz le ke dés mû sza ki

kör nye zet vé de lem-víz gaz dál ko dás agrár 
gaz da ság tu do má nyok
mû sza ki

köz gaz da ság gaz da ság tu do má nyok

ügy vi tel böl csé szet tu do mány,
gaz da ság tu do má nyok,
jogi és igaz ga tá si

ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció (ke res ke de lem,
mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció, me ne dzse lés, nem gaz da sá gi
ügy in té zés, szer ve zés)

gaz da ság tu do má nyok

ven dég lá tás-ide gen for ga lom (ven dég lá tás, ide gen for ga lom,
tu riz mus)

gaz da ság tu do má nyok

egyéb szol gál ta tá sok (sze mé lyi, biz ton sá gi, pol gá ri vé del mi,
ren dé sze ti szol gál ta tá sok, hon vé de lem, tûz vé de lem,
mun ka vé de lem, kis- és kéz mû ves ipar)

nem zet vé del mi és ka to nai

me zõ gaz da ság (nö vény ter mesz tés, ker té szet, ál lat te nyész tés,
er dé szet, va dá szat, ha lá szat, tér ké pé szet)

ag rár

élel mi szer ipar ag rár
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Szakirányú továbbtanulásnak megfelelõ képzési területek, szakok az Országos Képzési Jegyzékrõl
és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet

szerinti szakképesítések/elágazások esetében

Szak ké pe sí tés Szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás kép zé si te rü le te(i), szak jai

adat bá zis ter ve zõ in for ma ti ka

adat elem zõ in for ma ti ka

adó igaz ga tá si szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok
jogi és igaz ga tá si

adó zá si szak el len õr gaz da ság tu do má nyok

ag rár ke res ke del mi me ne dzser asszisz tens ag rár, gaz da ság tu do má nyok

ag rár-köz gaz da sá gi és -áru for gal ma zó tech ni kus ag rár

ag rár ren dész ag rár

al kal ma zott fo to grá fus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

al kal ma zott gra fi kus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ál lam ház tar tá si mér leg ké pes köny ve lõ gaz da ság tu do má nyok

ál lam ház tar tá si szak el len õr gaz da ság tu do má nyok

ál lat egész ség ügyi tech ni kus ag rár

ál lat te nyész tõ tech ni kus ag rár

ál ta lá nos fes tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ál ta lá nos rend szer gaz da in for ma ti ka, mû sza ki

ál ta lá nos vegy ipa ri la bo ra tó ri u mi tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

arany mû ves mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ar tis ta mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ar tis ta mû vész mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

au dio ló gi ai szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

au di o vi zu á lis szak asszisz tens tár sa da lom tu do mány,
mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
mû sza ki,
in for ma ti ka

au tis ták gyógy pe da gó gi ai asszisz ten se pe da gó gus kép zés

au to ma ti kai tech ni kus mû sza ki,
in for ma ti ka

au tó tech ni kus mû sza ki

bank i szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

ba rom fi te nyész tõ és
ba rom fi ter mék-elõ ál lí tó tech no ló gus

ag rár

be fek te té si ta nács adó gaz da ság tu do má nyok

be fek te tés ke ze lé si re fe rens gaz da ság tu do má nyok
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Szak ké pe sí tés Szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás kép zé si te rü le te(i), szak jai

be széd át vi te li rend szer tech ni kus mû sza ki,
in for ma ti ka

be széd fo gya té ko sok gyógy pe da gó gi ai asszisz ten se pe da gó gus kép zés

bi o tech no ló gus tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

biz ton ság szer ve zõ i. nem zet vé del mi és ka to nai

biz to sí tá si ta nács adó gaz da ság tu do má nyok

bor- és pezs gõ gyár tó tech ni kus ag rár

bor tech no ló gus ag rár
ter mé szet tu do mány

bõr fel dol go zó-ipa ri tech ni kus mû sza ki

bõr mû ves mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

bronz mû ves és szo bor ön tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

bú tor ipa ri tech ni kus mû sza ki

bú tor mû ves mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

cad-cam in for ma ti kus in for ma ti ka,
mû sza ki

ci to ló gi ai szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

ci zel lõr mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ct, mri szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

cu kor ipa ri tech ni kus ag rár

csa lád pe da gó gi ai men tor pe da gó gus kép zés

cse cse mõ- és gyer mek ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

cse cse mõ- és gyer mek ne ve lõ-gon do zó böl csé szet tu do mány
pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

de ko ra tõr mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

de sig ner in for ma ti ka

di a be to ló gi ai szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

dí szí tõ fes tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

dí szí tõ szob rász mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

dísz let- és jel mez ter ve zõ asszisz tens mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

dísz mû ko vács mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

di vat- és stí lus ter ve zõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

do hány ipa ri tech ni kus ag rár
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Szak ké pe sí tés Szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás kép zé si te rü le te(i), szak jai

drá ga kõ fog la ló mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

drog és to xi ko ló gi ai la bo ra tó ri u mi tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

drog- és to xi ko ló gi ai tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

édes ipa ri tech ni kus ag rár

eeg szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

egész ség ügyi gya kor lat ve ze tõ or vos- és egész ség tu do mány

egész ség ügyi me ne dzser or vos- és egész ség tu do mány

egész ség ügyi ope rá tor or vos- és egész ség tu do mány

egyéb szer ve ze ti mér leg ké pes köny ve lõ gaz da ság tu do má nyok

e-já ték fej lesz tõ in for ma ti ka

e-le ar ning tan anyag fej lesz tõ in for ma ti ka

elekt ro ni kai tech ni kus mû sza ki,
in for ma ti ka

elekt ro ni kus hoz zá fé ré si és ma gán há ló za ti rend szer tech ni kus mû sza ki,
in for ma ti ka

elekt ro ni kus mû sor köz lõ és tar ta lom át vi te li rend szer-tech ni kus mû sza ki,
in for ma ti ka

elekt ron mik ro szkó pos szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

élel me zé si me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

élel mi szer-hi gi é ni kus ag rár

élel mi szer ipa ri gé pész tech ni kus mû sza ki

élel mi szer ipa ri me ne dzser ag rár,
gaz da ság tu do má nyok
ter mé szet tu do mány

élel mi szer mi nõ sí tõ la bo ra tó ri u mi tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

em ber i erõ for rás ügy fél kap cso la ti szak ügy in té zõ böl csé szet tu do má nyok,
gaz da ság tu do má nyok
jogi és igaz ga tá si

en do szkó pos szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

ener ge ti kai kör nye zet vé dõ ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

ener ge ti kai mér nök asszisz tens mû sza ki,
gaz da ság tu do má nyok

epi de mi o ló gi ai szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

épí tett kör nye zet mér nök-asszisz tens mû sza ki

épí tõ- és anyag moz ga tó-gé pész tech ni kus mû sza ki

épí tõ anyag ipa ri mi nõ ség el len õr mû sza ki

épí tõ anyag-ipa ri tech ni kus mû sza ki

épü let gé pész tech ni kus mû sza ki

er dész tech ni kus ag rár

er dõ gaz da sá gi gé pész tech ni kus mû sza ki

er je dés- és üdí tõ ital ipa ri tech ni kus ag rár

erõ gaz da ag rár

erõs ára mú elekt ro tech ni kus mû sza ki,
in for ma ti ka

ér ték pa pír pi a ci szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

ér tel mi leg sé rül tek gyógy pe da gó gi ai asszisz ten se pe da gó gus kép zés
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Szak ké pe sí tés Szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás kép zé si te rü le te(i), szak jai

Eu ró pai Uni ós üz le ti szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok,
tár sa da lom tu do mány

ezüst mû ves mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

fa fel dol go zó tech ni kus mû sza ki

fa ipa ri ter mék ter ve zõ mû sza ki

fa ipa ri ter me lés szer ve zõ mû sza ki

far ma ko ló gus mû sza ki, ter mé szet tu do má nyok

far ma ko ló gus szak asszisz tens ter mé szet tu do mány

fel nõtt ana esz te zi o ló gi ai és in ten zív szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

fe lü let vé del mi tech no ló gus ter mé szet tu do mány,
mû sza ki

fém mû ves mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

film hang ter ve zõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

film tech ni kus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

fi zi o te rá pi ás szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

flu i dum ki ter me lõ tech ni kus mû sza ki

fog lal ko zás egész ség ügyi szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

fog lal koz ta tás-szer ve zõ pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

fog tech ni kus és fül il lesz ték-ké szí tõ or vos- és egész ség tu do mány

föld mé rõ és tér in for ma ti kai tech ni kus ag rár

föld ügyi tér in for ma ti kai szak tech ni kus ag rár

fõ vi lá go sí tó mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

gaz dál ko dá si me ne dzser asszisz tens gaz da ság tu do mány

gaz da sá gi ide gen nyel vû me ne dzser böl csé szet tu do mány
tár sa da lom tu do mány

gaz da ság tu do má nyok
jo gi- és igaz ga tá si

gaz da sá gi in for ma ti kus in for ma ti ka

gáz ipa ri tech ni kus mû sza ki

ge o ló gi ai tech ni kus mû sza ki

gép gyár tás tech no ló gi ai tech ni kus mû sza ki

gép ipa ri mér nök asszisz tens mû sza ki

gép ipa ri mi nõ ség el len õr mû sza ki

ge ri át ri ai szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

ge rinc há ló za ti rend szer tech ni kus mû sza ki,
in for ma ti ka

ge ron to ló gi ai gon do zó pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

gom ba to xi ko ló gus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

gra fo ló gus nem zet vé del mi és ka to nai
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gya kor la ti ok ta tó pe da gó gus kép zés

gyár tás ve ze tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

gyer mek ana esz te zi o ló gi ai és in ten zív szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

gyer mek ott ho ni asszisz tens pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

gyó gyá sza ti se géd esz köz-for gal ma zó or vos- és egész ség tu do mány

gyógy nö vény- és
fû szer nö vény ter mesz tõ és -fel dol go zó

ag rár,
ter mé szet tu do mány

gyógy pe da gó gi ai asszisz tens pe da gó gus kép zés

gyógy szer ipa ri la bo ra tó ri u mi tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

gyógy szer ki adó szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

gyógy úszás fog lal koz ta tó or vos- és egész ség tu do mány

ha jó zá si tech ni kus mû sza ki

hal lás akusz ti kus or vos- és egész ség tu do mány

hal lás fo gya té ko sok gyógy pe da gó gi ai asszisz ten se pe da gó gus kép zés

há ló za ti in for ma ti kus mû sza ki, in for ma ti ka

hang kul tú ra szak mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

hang mû vész stú dió me ne dzser mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

hang res ta u rá ci ós tech ni kus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

hang szer ké szí tõ és -ja ví tó (hang szer cso port meg je lö lé sé vel) mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

hang tár ve ze tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

hang tech ni kus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

he ma to ló gi ai, transz fú zi o ló gi ai szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

híd épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus mû sza ki

hisz to ké mi ai, im mun hisz to ké mi ai szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

hon véd zász lós (az ága zat meg je lö lé sé vel) 3 nem zet vé del mi és ka to nai

hos pi ce szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

hul la dék gaz dál ko dá si tech no ló gus ag rár,
mû sza ki
ter mé szet tu do mány

hul la dék gaz dál ko dó ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

hu mán ge ne ti kai szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

hús- és ba rom fi ipa ri tech ni kus ag rár

ide gen nyel vi tit kár böl csé szet tu do má nyok,
gaz da ság tu do má nyok
jogi és igaz ga tá si

ide gen for gal mi szak me ne dzser gaz da ság tu do má nyok
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ide gen ve ze tõ gaz da ság tu do má nyok

ide gen nyel vi kom mu ni ká tor böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány

if jú ság se gí tõ pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

in fo kom mu ni ká ci ós al kal ma zás fej lesz tõ in for ma ti ka

in for má ció rend szer-elem zõ és -ter ve zõ in for ma ti ka

in for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és -üze mel te tõ in for ma ti ka,
mû sza ki

in for ma ti kai mû sze rész in for ma ti ka,
mû sza ki

in for ma ti kai rend sze rek szak el len õre gaz da ság tu do má nyok

in for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ in for ma ti ka,
gaz da ság tu do má nyok
ter mé szet tu do mány

in fost ruk tú ra me ne dzser in for ma ti ka,
mû sza ki

in gat lan ke ze lõ mû sza ki

in gat lan va gyon-ér té ke lõ és -köz ve tí tõ gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

in ter ne tes al kal ma zás fej lesz tõ in for ma ti ka

in ter ven ci ós szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

in téz mé nyi kom mu ni ká tor böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány

ipar i in for ma ti kai tech ni kus in for ma ti ka

is ko la tit kár böl csé szet tu do má nyok,
gaz da ság tu do má nyok
jogi és igaz ga tá si

it biz ton ság tech ni kus in for ma ti ka

it help desk ügy fél kap cso la ti szak ügy in té zõ böl csé szet tu do má nyok,
gaz da ság tu do má nyok
jogi és igaz ga tá si

it ke res ke dõ in for ma ti ka

it men tor in for ma ti ka

jazz-éne kes mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

jazz-ze nész (a hang szer meg je lö lé sé vel) mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

jogi asszisz tens jo gi- és igaz ga tá si

kán tor-ének ve ze tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

kán tor-kó rus ve ze tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

kán tor-or go nis ta mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

kar di o ló gi ai és an gi o ló gi ai szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

ka tasz te ri szak tech ni kus ag rár

ka taszt ró fa vé del mi és pol gá ri vé del mi fõ elõ adó nem zet vé del mi és ka to nai

ké mi ai la bo ra tó ri u mi szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

15635 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/58. szám



Szak ké pe sí tés Szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás kép zé si te rü le te(i), szak jai

kép gra fi kus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

képi di ag nosz ti kai és in ter ven ci ós asszisz tens or vos- és egész ség tu do má nyi

kép zé si szak asszisz tens pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

ke ra mi kus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ke res ke del mi bolt há ló zat szer ve zõ gaz da ság tu do má nyok

ke res ke del mi szak me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

ker tész és nö vény vé del mi tech ni kus ag rár

ké zi nyo mó mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ké zi szö võ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

kéz mû ves mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

kis- és kö zép vál lal ko zá si me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

kis gyer mek gon do zó, -ne ve lõ pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

kis ha jó épí tõ és -kar ban tar tó tech ni kus mû sza ki

klasszi kus ba lett-tán cos mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

klasszi kus ze nész (a hang szer meg je lö lé sé vel) mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

kli ni kai fo gá sza ti hi gi é ni kus or vos- és egész ség tu do mány

ko hó mér nök asszisz tens mû sza ki

kor ró zió vé del mi tech ni kus mû sza ki

kor társ-, mo dern tán cos mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

költ ség ve tés-gaz dál ko dá si szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok
ter mé szet tu do mány

könnyû ipa ri mér nök asszisz tens mû sza ki
ter mé szet tu do mány

könyv mû ves mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

kör nye zet vé del mi be ren de zés üze mel te tõ je ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

kör nye zet vé del mi és víz mi nõ sé gi la bo ra tó ri u mi tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

kör nye zet vé del mi mé rés tech ni kus ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

kör ze ti kö zös sé gi szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

kõ szob rász mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány
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köz be szer zé si re fe rens gaz da ság tu do má nyok

köz le ke dés au to ma ti kai tech ni kus mû sza ki

kö zös ség fej lesz tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

kö zös sé gi in for ma ti kai szol gál ta tó in for ma ti ka

kül gaz da sá gi üz let kö tõ gaz da ság tu do má nyok

kül ke res ke del mi üz let kö tõ gaz da ság tu do má nyok

kül szí ni bá nya ipa ri tech ni kus mû sza ki

lánc ké szí tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

lá tás fo gya té ko sok gyógy pe da gó gi ai asszisz ten se pe da gó gus kép zés

lé gi utas-kí sé rõ mû sza ki

lég zõ szer vi szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

lé te sít mény ge o dé ta szak tech ni kus ag rár

lí zing re fe rens gaz da ság tu do má nyok

lo gisz ti kai mû sza ki
me ne dzser asszisz tens

mû sza ki,
gaz da ság tu do má nyok
ter mé szet tu do mány

lo gisz ti kai ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

ma gán éne kes mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ma gas épí tõ tech ni kus mû sza ki

ma lom- és ke ve rék ta kar mány-ipa ri tech ni kus ag rár

me chat ro ni kai tech ni kus mû sza ki,
in for ma ti ka

me chat ro ni kai
mér nök asszisz tens

mû sza ki,
gaz da ság tu do má nyok

mé di a tech no ló gus asszisz tens tár sa da lom tu do mány,
mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés, mû sza ki,
in for ma ti ka

meg úju ló ener gia-gaz dál ko dá si tech ni kus mû sza ki

mély épí tõ tech ni kus mû sza ki

mély fú ró tech ni kus mû sza ki

mély mû ve lé si bá nya ipa ri tech ni kus mû sza ki

mé nes gaz da ag rár

men tál hi gi é nés asszisz tens pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

mér leg ké pes köny ve lõ gaz da ság tu do má nyok

me zõ gaz da sá gi gé pész tech ni kus mû sza ki

me zõ gaz da sá gi la bo ra tó ri u mi szak asszisz tens ag rár,
mû sza ki

me zõ gaz da sá gi la bo ra tó ri u mi tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

me zõ gaz da sá gi me ne dzser asszisz tens ag rár,
gaz da ság tu do má nyok

me zõ gaz da sá gi mû sza ki me ne dzser asszisz tens ag rár,
mû sza ki

me zõ gaz da sá gi tech ni kus ag rár
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mik ro bi o ló gi ai szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

mo de rá tor böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány

moz gó kép-for gal ma zó mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

moz gó kép gyár tó hang tech ni kus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

moz gó ké pi ani má ci ó ké szí tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

mul ti mé dia fej lesz tõ in for ma ti ka

mun ka erõ pi a ci szer ve zõ, elem zõ gaz da ság tu do má nyok

mun ka vé del mi tech ni kus mû sza ki

mú ze u mi gyûj te mény- és rak tár ke ze lõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

mú ze u mi pre pa rá tor mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

mû em lék fenn tar tó tech ni kus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

mû sor ve ze tõ ri por ter mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens mû sza ki
in for ma ti ka

mû sza ki in for ma ti kus in for ma ti ka

mû tárgy vé del mi asszisz tens mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

mû té ti szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

nef ro ló gi ai szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

nem zet kö zi pénz ügyi re fe rens gaz da ság tu do má nyok

nem zet kö zi szál lít má nyo zá si ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

nem zet kö zi szál lít má nyo zá si
és lo gisz ti kai szak ügy in té zõ

gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

népi éne kes mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

népi já ték és kis mes ter sé gek ok ta tó ja (a te vé keny sé gi kör
meg je lö lé sé vel)

mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

nép tán cos mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

nép ze nész  (a hang szer meg je lö lé sé vel) mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

non pro fit me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

nö vény ter mesz tõ és nö vény vé del mi tech ni kus ag rár

nö vény ter mesz tõ és
nö vény vé dõ tech no ló gus

ag rár

2009/58. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 15638



Szak ké pe sí tés Szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás kép zé si te rü le te(i), szak jai

nuk le á ris ener ge ti kus ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

nuk le á ris me di ci na szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

nyom da ipa ri tech ni kus mû sza ki

ok ta tá si kom mu ni ká ció tech ni kus in for ma ti ka

on ko ló gi ai szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

or vos di ag nosz ti kai
la bo ra tó ri u mi tech no ló gus

or vos- és egész ség tu do má nyi

or vo si elekt ro ni kai tech ni kus mû sza ki,
in for ma ti ka

or vo si la bo ra tó ri u mi tech ni kai asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

öko ló gi ai gaz dál ko dó ag rár

ön tõ tech ni kus mû sza ki

pan to mim mû vész mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

pa pír ipa ri tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

park épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus ag rár

pénz ügyi szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

pénz ügyi szer ve ze ti mér leg ké pes köny ve lõ gaz da ság tu do má nyok

pénz ügyi szer ve ze ti szak el len õr gaz da ság tu do má nyok

pénz ügy õr el len õr zé si szak elõ adó gaz da ság tu do má nyok

pénz ügy õr jö ve dé ki szak elõ adó gaz da ság tu do má nyok

pénz ügy õr ren dé sze ti szak elõ adó gaz da ság tu do má nyok

pénz ügy õr ügy vi te li szak elõ adó gaz da ság tu do má nyok

pénz ügy õr vám szak elõ adó gaz da ság tu do má nyok

por ce lán fes tõ és -ter ve zõ asszisz tens 2 mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

pro duk ci ós hang me ne dzser mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

pro jekt me ne dzser-asszisz tens gaz da ság tu do má nyok

pro to koll ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

pszi chés fej lõ dés ben aka dá lyo zot tak gyógy pe da gó gi ai
asszisz ten se

pe da gó gus kép zés

pszi chi át ri ai gon do zó pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

pszi chi át ri ai szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

rá dió mû sor-ve ze tõ, kon fe ran szié mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

rá di ós, te le ví zi ós hang me ne dzser mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

re ha bi li tá ci ós ne ve lõ, se gí tõ pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

re ha bi li tá ci ós te vé keny ség te ra pe u ta or vos- és egész ség tu do mány

rek lám szer ve zõ szak me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

rek re á ci ós moz gás prog ram-ve ze tõ (a szak irány meg je lö lé sé vel) pe da gó gus kép zés

ren dez vény- és kon fe ren cia szer ve zõ gaz da ság tu do má nyok
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re pü lõ gép tech ni kus mû sza ki

res ta u rá tor tech ni kus (a szak irány meg je lö lé sé vel) mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ru ha ipa ri tech ni kus mû sza ki

saj tó tech ni kus böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány

se géd könyv tá ros mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

se géd le vél tá ros mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ser tés te nyész tõ és ser tés ter mék-elõ ál lí tó tech no ló gus ag rár

sport kom mu ni ká tor böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány
sport tu do mány

sta tisz ti kai szer ve zõ, elem zõ gaz da ság tu do má nyok

su gár te rá pi ás szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

sú lyo san és hal mo zot tan fo gya té ko sok  gyógy pe da gó gi ai
asszisz ten se

pe da gó gus kép zés

sür gõs sé gi szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

sü tõ- és cuk rász ipa ri tech ni kus ag rár

szab vány ügyi me ne dzser gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

szál lo dai por tás, re cep ci ós gaz da ság tu do má nyok

szá mí tó gép rend szer-kar ban tar tó in for ma ti ka,
mû sza ki

szám vi te li szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok
ter mé szet tu do mány

szce ni kai szak asszisz tens mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

sze mé lyes pénz ügyi ter ve zé si re fe rens gaz da ság tu do má nyok

sze mély ügyi gaz dál ko dó és fej lesz tõ gaz da ság tu do má nyok

sze mé sze ti szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

szen ve dély be teg-gon do zó pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

szer kesz tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

szí nes fém ko há sza ti tech ni kus mû sza ki

szí nész i. mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

szín há zi tán cos mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

szín ház tech ni kus, szce ni kus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

szo ci á lis asszisz tens pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

szo ci á lis gon do zó, szer ve zõ pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány
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Szak ké pe sí tés Szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás kép zé si te rü le te(i), szak jai

szo ci á lis, gyer mek- és if jú ság vé del mi ügy in té zõ pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

szo cio kul tu rá lis ani má tor pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

szoft ver fej lesz tõ in for ma ti ka

szo no grá fus szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

szó ra koz ta tó ze nész i. mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

szó ra koz ta tó tech ni kai mû sze rész in for ma ti ka,
mû sza ki

szõ lész, bo rász szak tech ni kus ag rár,
ter mé szet tu do mány

tár sa da lom biz to sí tá si és bé rü gyi szak elõ adó gaz da ság tu do má nyok

tar ta lom me ne dzser in for ma ti ka

tar tó sí tó ipa ri tech ni kus ag rár

táv ér zé ke lé si szak tech ni kus ag rár

táv köz lé si in for ma ti kus in for ma ti ka

táv köz lé si ügy fél kap cso la ti szak ügy in té zõ böl csé szet tu do má nyok,
gaz da ság tu do má nyok
jogi és igaz ga tá si

tej ipa ri tech ni kus ag rár

te le kom mu ni ká ci ós asszisz tens In for ma ti ka
mû sza ki
tár sa da lom tu do mány
böl csé szet tu do mány

te le kom mu ni ká ci ós in for ma ti kus in for ma ti ka

te le pü lé si kör nye zet vé del mi tech ni kus ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

te le ví zió mû sor gyár tó
szak asszisz tens

tár sa da lom tu do mány,
mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
mû sza ki

te le ví zió mû sor-ve ze tõ, kon fe ran szié mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

te le ví zi ós ka me ra man mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

tér in for ma ti kus in for ma ti ka

tér ké pész tech ni kus ag rár

ter mék ter ve zõ mû sza ki
me ne dzser asszisz tens

mû sza ki

ter mé szet- és kör nye zet vé del mi tech ni kus ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

tes ti fo gya té ko sok gyógy pe da gó gi ai asszisz ten se pe da gó gus kép zés

tex til ipa ri tech ni kus mû sza ki

tex til raj zo ló és mo dell ter ve zõ asszisz tens mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

tit kár ság ve ze tõ gaz da ság tu do má nyok,
böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány
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Szak ké pe sí tés Szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás kép zé si te rü le te(i), szak jai

tûz ol tó tech ni kus nem zet vé del mi és ka to nai,
mû sza ki

tûz vé del mi fõ elõ adó nem zet vé del mi és ka to nai,
mû sza ki

új ság író mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

uta zás ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

uta zás szer ve zõ me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

út épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus mû sza ki

utó mun ka szak asszisz tens mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ügy fél kap cso la ti ve ze tõ böl csé szet tu do má nyok,
gaz da ság tu do má nyok
jogi és igaz ga tá si

ügy in té zõ tit kár böl csé szet tu do má nyok,
gaz da ság tu do má nyok
jogi és igaz ga tá si

üveg mû ves mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

üz le ti kom mu ni ká ci ós szak ügy in té zõ böl csé szet tu do má nyok,
gaz da ság tu do má nyok
jogi és igaz ga tá si

üz let vi te li szak me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

vad gaz dál ko dá si tech ni kus ag rár

vad gaz dál ko dá si tech no ló gus ag rár

vál la lat fi nan szí ro zá si és -ér té ke lé si re fe rens gaz da ság tu do má nyok

vál lal ko zá si szak el len õr gaz da ság tu do má nyok

vám- és jö ve dé ki szak el len õr gaz da ság tu do má nyok

vas ko há sza ti tech ni kus mû sza ki

vas út épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus mû sza ki

vas úti áru fu va ro zá si tech no ló gus mû sza ki

vas úti for gal mi tech no ló gus mû sza ki

vas úti sze mély fu va ro zá si tech no ló gus mû sza ki

va sú ti jár mû-tech ni kus mû sza ki

ve gyész mér nök asszisz tens mû sza ki,
ter mé szet tu do mány

vegy ipa ri gé pész tech ni kus mû sza ki

vegy ipa ri mé rés tech no ló gus ter mé szet tu do mány,
mû sza ki

vegy ipa ri mi nõ ség biz to sí tá si tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

vegy ipa ri tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

vegy ipa ri gé pész mér nök-asszisz tens mû sza ki,
ter mé szet tu do mány

ven dég lá tó szak me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

vés nök (te vé keny ség meg je lö lé sé vel) mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

vi dék fej lesz té si tech ni kus ag rár

vil la mos mér nök-asszisz tens mû sza ki
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Szak ké pe sí tés Szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás kép zé si te rü le te(i), szak jai

víz épí té si bú vár mû sza ki

víz épí tõ tech ni kus mû sza ki

víz gaz dál ko dó ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

víz ügyi tech ni kus ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

web mes ter in for ma ti ka,
mû sza ki

web-prog ra mo zó in for ma ti ka,
mû sza ki

ze ne el mé let-szol fézs szak mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ze ne szer zés szak mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

zo mánc mû ves mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

min den más szak kép zés az Ok ta tá si Hi va tal dön té se sze rint

2. számú melléklet a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

[3. szá mú mel lék let a 237/2006. (XI. 27.) Korm. ren de let hez]

A felvételi eljárás során figye lembe vehetõ érettségi vizsgatárgyak

a) a kö te le zõ érett sé gi vizs ga tár gyak
– ma gyar nyelv és iro da lom
– nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom
– nem ze ti sé gi nyelv
– ma gyar nyel ven, il let ve a nem ze ti sé gi és két ta ní tá si nyel vû is ko lák ban a ta ní tás nyel vén le tett tör té ne lem
– ma gyar nyel ven, il let ve a nem ze ti sé gi és két ta ní tá si nyel vû is ko lák ban a ta ní tás nyel vén le tett ma te ma ti ka
– az élõ ide gen nyelv vizs ga tárgy ese té ben az an gol, né met, fran cia, olasz, orosz, spa nyol nyel vek bõl tett vizs ga;

b) a vá laszt ha tó köz is me re ti vizs ga tár gyak kö zül a ma gyar nyel ven, a nem ze ti sé gi és két ta ní tá si nyel vû is ko lák ban
a ta ní tás nyel vén le tett

– fi zi ka
– ké mia
– bi o ló gia
– föld rajz
– in for ma ti ka
– test ne ve lés
– ter mé szet tu do mány
– tár sa da lom is me ret
– bel ügyi ren dé sze ti is me re tek
– ka to nai is me re tek
– gaz da sá gi is me re tek
– la tin;

c) a vá laszt ha tó szak mai elõ ké szí tõ vizs ga tár gyak ma gyar nyel vû vizs gáz ta tás ese tén
– egész ség ügyi alap is me re tek
– elekt ro ni kai alap is me re tek
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– épí té sze ti és épí té si alap is me re tek
– gé pé sze ti alap is me re tek
– in for ma ti kai alap is me re tek
– kör nye zet vé del mi-víz gaz dál ko dá si alap is me re tek
– köz gaz da sá gi alap is me re tek
– köz gaz da sá gi-mar ke ting alap is me re tek
– köz le ke dé si alap is me re tek
– me zõ gaz da sá gi alap is me re tek
– ok ta tá si alap is me re tek
– ven dég lá tó-ide gen for gal mi alap is me re tek.

3. számú melléklet a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 289/2005. (XII. 22.) Korm. ren de let hez]

A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjainak jegyzéke

Kép zé si
te rü let

Kép zé si ág Alap kép zé si sza kok

Szak hoz
ren delt

kre di tek
szá ma

ag rár ag rár mû sza ki föld mé rõ és föld ren de zõ mér nö ki* 180+30

me zõ gaz da sá gi és élel mi szer-ipa ri gé pész mér nö ki*

táj ren de zõ és kert épí tõ mér nö ki*

er dõ mér nö ki er dõ mér nö ki* 180+30

gaz da sá gi, vi dék fej lesz té si és
in for ma ti kus ag rár mér nö ki

gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si ag rár mér nö ki*

in for ma ti kus és szak igaz ga tá si ag rár mér nö ki*

élel mi szer- és ker tész mér nö ki élel mi szer mér nö ki * 180+30

ker tész mér nö ki *

szõ lész-bo rász mér nö ki*

kör nye zet gaz dál ko dá si és
ter mé szet vé del mi mér nök

kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nö ki* 180+30

ter mé szet vé del mi mér nö ki,*

vad gaz da mér nö ki*

me zõ gaz da sá gi ál lat te nyész tõ mér nö ki* 180+30

me zõ gaz da sá gi mér nö ki*

me zõ gaz da sá gi szak ok ta tó*

nö vény ter mesz tõ mér nö ki*

böl csé szet -
tu do mány

ma gyar ma gyar (pl. drá ma pe da gó gia, esz pe ran tó, észt, finn, finn ugor,
folk lo risz ti ka, iro da lom tu do mány, mû ve lõ dés tu do mány,
nyelv men tor, nyelv tech no ló gia, szín ház tör té net, ügy vi tel,
neo la tin szak irá nyok)

180

tör té ne lem tör té ne lem (pl. tör té ne lem, le vél tár, mu ze o ló gia, ré gé szet
szak irá nyok)

180

nép rajz

mo dern fi lo ló gia ang lisz ti ka (pl. an gol, ame ri ka nisz ti ka szak irá nyok) 180

ger ma nisz ti ka (pl. né met, né met nem ze ti sé gi, né der lan disz ti ka,
skan di na visz ti ka szak irá nyok)

ro ma nisz ti ka (pl. fran cia, olasz, por tu gál, ro mán/ro mán
nem ze ti sé gi, spa nyol szak irá nyok)

ro mo ló gia

szla visz ti ka (pl. orosz, bol gár, cseh, len gyel,
hor vát/nem ze ti sé gi, szerb/nem ze ti sé gi, szlo vák/nem ze ti sé gi,
szlo vén/nem ze ti sé gi, uk rán/nem ze ti sé gi szak irá nyok)
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Kép zé si
te rü let

Kép zé si ág Alap kép zé si sza kok

Szak hoz
ren delt

kre di tek
szá ma

óko ri és ke le ti fi lo ló gia óko ri nyel vek és kul tú rák (asszí ri o ló gia, egyip to ló gia,
klasszi ka-fi lo ló gia [la tin, ó gö rög] szak irá nyok)

180

ke le ti nyel vek és kul tú rák (pl. al ta jisz ti ka, arab, heb ra isz ti ka,
in do ló gia, ira nisz ti ka, ja pán, kí nai, ko re ai, mon gol, ti be ti, tö rök, 
új gö rög szak irá nyok)

pe da gó gia és pszi cho ló gia and ra gó gia (pl. fel nõtt kép zé si szer ve zõ, mun ka vál la lá si
ta nács adó, mû ve lõ dés szer ve zõ, sze mély ügyi szer ve zõ
szak irá nyok)

180

pe da gó gia

pszi cho ló gia

sza bad böl csé szet sza bad böl csé szet (pl. fi lo zó fia, esz té ti ka, eti ka,
val lás tu do mány, film el mé let és film tör té net, kom mu ni ká ció és
mé dia tu do mány, mû vé szet tör té net, el mé le ti nyel vé szet
szak irá nyok)

180

tár sa da lom -
tu do mány

po li ti ka tu do mány nem zet kö zi ta nul má nyok 180

po li to ló gia

szo ci á lis szo ci á lis mun ka* 180+30

szo ci ál pe da gó gia*

fog lal ko zá si re ha bi li tá ció* 180

tár sa da lom is me ret in for ma ti kus könyv tá ros 180

kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány

kul tu rá lis ant ro po ló gia

szo ci o ló gia

tár sa dal mi ta nul má nyok

in for ma ti ka in for ma ti kai gaz da ság in for ma ti kus* 210

mér nök in for ma ti kus* 210

prog ram ter ve zõ in for ma ti kus* 180

jogi és
igaz ga tá si

igaz ga tá si bûn ügyi igaz ga tá si (pl. bûn ügyi nyo mo zó, gaz da ság vé del mi
nyo mo zó, pénz ügyi nyo mo zó szak irá nyok kal)

180

igaz ga tás szer ve zõ

igaz ság ügyi igaz ga tá si

mun ka ügyi és tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si

nem zet kö zi igaz ga tá si

ren dé sze ti igaz ga tá si (pl. biz ton sá gi, bün te tés-vég re haj tá si,
ha tár ren dé sze ti, igaz ga tás ren dé sze ti, ka taszt ró fa vé del mi,
köz le ke dés ren dé sze ti, köz rend vé del mi, vám- és jö ve dé ki
igaz ga tá si szak irá nyok kal)

nem zet -
vé del mi és

vé del mi biz ton ság- és vé de lem po li ti kai 180

bün te tés-vég re haj tá si ne ve lõ

nem zet biz ton sá gi

vé del mi igaz ga tá si

ka to nai ka to nai ve ze tõi 210

ka to nai gaz dál ko dá si
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Kép zé si
te rü let

Kép zé si ág Alap kép zé si sza kok

Szak hoz
ren delt

kre di tek
szá ma

gaz da ság -
tu do má -
nyok

köz gaz da sá gi al kal ma zott köz gaz da ság tan 180

gaz da ság elem zés

köz szol gá la ti

üz le ti gaz dál ko dá si és me nedzs ment* 180+30

ke res ke de lem és mar ke ting* 180+30

em ber i erõ for rá sok 180

nem zet kö zi gaz dál ko dás* 180+30

pénz ügy és szám vi tel* 180+30

tu riz mus-ven dég lá tás* 180+30

üz le ti szak ok ta tó* 180+30

mû sza ki anyag-, fa- és könnyû ipa ri mér nö ki anyag mér nö ki* 210

fa ipa ri mér nö ki*

könnyû ipa ri mér nö ki*

bio-, kör nye zet- és ve gyész mér nö ki bio mér nö ki* 210

kör nye zet mér nö ki *

ve gyész mér nö ki*

mo le ku lá ris bi o ni ka*

épí tõ mér nö ki és mû sza ki
föld tu do má nyi

épí tõ mér nö ki* 240

mû sza ki föld tu do má nyi* 210

épí tész mér nök, ipar i ter mék- és
for ma ter ve zõ mér nö ki

épí tész mér nö ki * 240

ipar i ter mék- és for ma ter ve zõ mér nö ki* 210

gé pész-, köz le ke dés-, me chat ro ni kai
mér nö ki

gé pész mér nö ki * 210

köz le ke dés mér nö ki *

me chat ro ni kai mér nö ki*

had- és biz ton ság tech ni kai mér nö ki had- és biz ton ság tech ni kai mér nö ki* 210

vil la mos- és ener ge ti kai mér nö ki ener ge ti kai mér nö ki* 210

vil la mos mér nö ki*

mû sza ki me ne dzser, szak ok ta tó mû sza ki me ne dzser 210

mû sza ki szak ok ta tó*

or vos- és
egész ség tu -
do mány

egész ség tu do má nyi ápo lás és be teg el lá tás (ápo ló, di e te ti kus, gyógy tor nász,
men tõ tiszt, szü lész nõ szak irá nyok kal)*

240

egész ség ügyi gon do zás és pre ven ció (nép egész ség ügyi el len õr
és vé dõ nõ szak irá nyok kal)*

egész ség ügyi szer ve zõ (egész ség biz to sí tás, egész ség ügyi
ügy vi tel szer ve zõ, egész ség tu riz mus-szer ve zõ szak irá nyok kal)*

210

or vo si la bo ra tó ri u mi és kép al ko tó di ag nosz ti kai ana li ti kus
(or vos di ag nosz ti kai la bo ra tó ri u mi ana li ti kus, kép al ko tó
di ag nosz ti ka, or vo si ku ta tó la bo ra tó ri u mi ana li ti kus, op to met ria
szak irá nyok kal) *

240

pe da gó gus -
kép zés

óvo da pe da gó gus, ta ní tó óvo da pe da gó gus (nem ze ti sé gi szak iránnyal) 180

ta ní tó (nem ze ti sé gi szak iránnyal) 240

kon duk tor (óvo da pe da gó gus, ta ní tó szak irá nyok kal)

cse cse mõ- és kis gyer mek ne ve lõ 180

gyógy pe da gó gia gyógy pe da gó gia (ér tel mi leg aka dá lyo zot tak pe da gó gi á ja,
ta nu lás ban aka dá lyo zot tak pe da gó gi á ja, hal lás sé rül tek
pe da gó gi á ja, lo go pé dia, lá tás sé rül tek pe da gó gi á ja,
szo ma to pe da gó gia, pszi cho pe da gó gia szak irá nyok kal)*

210+30
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Kép zé si
te rü let

Kép zé si ág Alap kép zé si sza kok

Szak hoz
ren delt

kre di tek
szá ma

sport tu do -
mány

sport test ne ve lõ-edzõ 180

test kul tú ra sport szer ve zõ

rek re á ció szer ve zés és egész ség fej lesz tés

hu mán ki ne zi o ló gia

ter mé szet -
tu do mány

élõ ter mé szet tu do mány bi o ló gia* 180

élet te len ter mé szet tu do mány fi zi ka* 180

ké mia*

föld- és föld rajz tu do má nyi föld rajz* 180

föld tu do má nyi*

kör nye zet tu do mány kör nye zet tan (pl. tech ni ka szak irány)* 180

ma te ma ti ka tu do mány ma te ma ti ka* 180

ter mé szet is me ret ter mé szet is me ret* 180

mû vé szet épí tõ mû vé szet épí tõ mû vé szet* 180

ipar mû vé szet ke rá mia ter ve zés* 180

üveg ter ve zés*

fém mû ves ség*

for ma ter ve zés*

tex til ter ve zés (szö võ, kötõ, nyo mó, ruha, öl tö zékki egé szí tés
szak irá nyok kal) *

ter ve zõ gra fi ka*

fo to grá fia*

al kal ma zott lát vány ter ve zés*

de sign- és mû vé szet el mé let

kép zõ mû vé szet kép zõ mû vé szet el mé let 180

film- és vi deo mû vé szet moz gó kép (adás ren de zõ, adás ren de zõ-szer kesz tõ, vágó,
hang mes ter szak irá nyok kal)*

180

ka me ra man

gyár tás szer ve zõ

te le ví zi ós mû sor ké szí tõ

ani má ció

ze ne mû vé szet elõ adó mû vé szet (klasszi kus hang szer**, jazz hang szer**,
klasszi kus ének, jaz zé nek, ze ne kar- és kó rus ve ze tés,
egy ház ze ne**, nép ze ne** szak irá nyok kal)

180

al ko tó mû vé szet és mu zi ko ló gia (ze ne szer zés, jazz- ze ne szer zés, 
mu zi ko ló gia, ze ne el mé let, ze ne is me ret szak irá nyok kal)

180

tánc mû vé szet tánc mû vész (klasszi kus ba lett, nép tánc, mo dern tánc,
kor társ tánc, szín há zi tánc szak irá nyok kal)

180

ko re og rá fus 180

tán cos és pró ba ve ze tõ (klasszi kus ba lett, nép tánc, mo dern tánc,
tár sas tánc, kor társ tánc, di vat tánc, szín há zi tánc szak irá nyok kal)

180

mul ti mé dia mé dia de sign 180

mul ti mé dia prog ram szer kesz tõ
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Kép zé si
te rü let

Kép zé si ág Alap kép zé si sza kok

Szak hoz
ren delt

kre di tek
szá ma

mû vé szet -
köz ve tí tés

ze ne kul tú ra ének-ze ne (nép ze ne, egy ház ze ne szak irá nyok kal) 180

vi zu á lis kul tú ra kéz mû ves 180

kör nye zet kul tú ra

plasz ti kai áb rá zo lás

képi áb rá zo lás

elekt ro ni kus áb rá zo lás

drá ma kul tú ra drá ma inst ruk tor 180

moz gó kép kul tú ra moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret 180

 * A szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról szó ló 2003. évi LXXXVI. tör vény al kal ma zá sa szem pont já ból – kül sõ szak mai
 gyakorló he lyen, in téz mény ben, vagy erre al kal mas szer ve zet nél tel je sí ten dõ, a szak kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nye i ben meg ha tá ro zott, leg alább 6 hé tig tar tó szak -
mai gya kor la tot elõ író kép zé sek kö zül – gya kor lat igé nyes nek mi nõ sü lõ alap kép zé si szak.

** Vá laszt ha tó szak irá nyok:
klasszi kus hang szer: fu ru lya, fu vo la, oboa, kla ri nét, sza xo fon, fa gott, kürt, trom bi ta, har so na, tuba, ütõ hang sze rek, he ge dû, mély hegedû, gor don ka, gor don, hár fa,

gi tár, lant, cim ba lom, csem ba ló, zon go ra, or go na, har mo ni ka
jazz hang szer: jazz-zon go ra, jazz bõ gõ, jazz gi tár, jazz basszus gi tár, jazz trom bi ta, jazz har so na, jazz sza xo fon, jazz dob
egy ház ze ne: egy ház ze ne-or go na, egy ház ze ne-kó rus ve ze tés
nép ze ne: népi vo nós (népi he ge dû, népi brá csa, népi nagy bõ gõ-csel ló-ütõ gor don), népi pen ge tõs (ci te ra-tam bu ra-ko boz-te ke rõ), népi fú vós (népi fu ru lya-du da,

né pi-kla ri nét-tá ro ga tó), cim ba lom, népi ének.

4. számú melléklet a 98/2009. (IV. 24) Korm. rendelethez

[2. szá mú mel lék let a 289/2005. (XII. 22.) Korm. ren de let hez]

A ciklusokra bontott, osztott képzés és az egységes osztatlan képzés mesterképzési szakok jegyzéke1

Kép zé si te rü let Alap kép zés szak
Tel jes alap kép zé si szak
be szá mí tá sá val in du ló

mes ter kép zé si szak
Egy sé ges, osz tat lan kép zé sek

A mes ter-
szak hoz ren delt
kre di tek szá ma

ag rár3 ál lat or vo si2 300+30

föld mé rõ és föld ren de zõ
mér nö ki

bir tok ren de zõ mér nö ki 120

me zõ gaz da sá gi és
élel mi szer ipa ri
gé pész mér nö ki

me zõ gaz da sá gi és
élel mi szer ipa ri
gé pész mér nö ki4

120

táj ren de zõ és kert épí tõ
mér nö ki

táj épí tész mér nö ki4 120

er dõ mér nö ki er dõ mér nö ki 120

gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si
ag rár mér nö ki

gaz da sá gi ag rár mér nö ki4 120

vi dék fej lesz té si ag rár mér nö ki

élel mi szer-mér nö ki élel mi szer mér nö ki4 120

élel mi szer biz ton sá gi és
-mi nõ sé gi mér nö ki4

élel mi szer bi o tech no ló gus4

ker tész mér nö ki ker tész mér nö ki 120

szõ lé sze ti és bo rá sza ti
mér nö ki4

dísz ker té sze ti mér nö ki4
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Kép zé si te rü let Alap kép zés szak
Tel jes alap kép zé si szak
be szá mí tá sá val in du ló

mes ter kép zé si szak
Egy sé ges, osz tat lan kép zé sek

A mes ter-
szak hoz ren delt
kre di tek szá ma

kör nye zet gaz dál ko dá si
ag rár mér nö ki

kör nye zet gaz dál ko dá si
ag rár mér nö ki4

120

me zõ gaz da sá gi mér nö ki me zõ gaz da sá gi
bi o tech no ló gus4

120

ag rár mér nö ki

me zõ gaz da sá gi
víz gaz dál ko dá si4

ál lat te nyész tõ mér nö ki ál lat te nyész tõ mér nö ki4 120

ta kar má nyo zá si és
ta kar mány biz ton sá gi
mér nö ki4

nö vény ter mesz tõ mér nö ki nö vény or vo si4 120

nö vény ter mesz tõ mér nö ki4

ter mé szet vé del mi mér nö ki ter mé szet vé del mi mér nö ki 120

vad gaz da mér nö ki vad gaz da mér nö ki 120

böl csé szet tu do mány ma gyar ma gyar nyelv és iro da lom 120

finn ug risz ti ka

iro da lom- és
kul tú ra tu do mány

nyelv tu do mány

al kal ma zott nyel vé szet4

el mé le ti nyel vé szet4

szín ház tu do mány4

hun ga ro ló gia

tör té ne lem tör té ne lem 120

le vél tár

tör té ne ti mu ze o ló gia4

ré gé szet

val lás tör té net4

nép rajz nép rajz 120

ang lisz ti ka ang lisz ti ka 120

ame ri ka nisz ti ka

ger ma nisz ti ka né met nyelv, iro da lom és
kul tú ra

120

né met nem ze ti sé gi nyelv és
iro da lom

né der lan disz ti ka

skan di na visz ti ka

ro ma nisz ti ka fran cia nyelv, iro da lom és
kul tú ra

120

olasz nyelv, iro da lom és
kul tú ra

por tu gál nyelv, iro da lom és
kul tú ra

ro mán nyelv, iro da lom és
kul tú ra

spa nyol nyelv, iro da lom és
kul tú ra

ro mo ló gia ro mo ló gia 120
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Kép zé si te rü let Alap kép zés szak
Tel jes alap kép zé si szak
be szá mí tá sá val in du ló

mes ter kép zé si szak
Egy sé ges, osz tat lan kép zé sek

A mes ter-
szak hoz ren delt
kre di tek szá ma

szla visz ti ka szla visz ti ka (pl. bol gár/
bol gár nem ze ti sé gi, cseh,
szlo vák/szlo vák nem ze ti sé gi, 
hor vát/hor vát nem ze ti sé gi,
len gyel/len gyel nem ze ti sé gi,
orosz, szerb/szerb
nem ze ti sé gi, szlo vén/szlo vén 
nem ze ti sé gi, uk rán/ukrán
nemzetiségi szakirányokkal)

120

bol gár nyelv és iro da lom

cseh nyelv és iro da lom

hor vát nyelv és iro da lom

len gyel nyelv és iro da lom

orosz nyelv és iro da lom

szerb nyelv és iro da lom

szlo vák nyelv és iro da lom

szlo vén nyelv és iro da lom

uk rán nyelv és iro da lom

ru szisz ti ka

ke le ti nyel vek és kul tú rák ke le ti nyel vek és kul tú rák
(pl. al ta jisz ti ka, ara bisz ti ka,
ira nisz ti ka, ja pán, kí nai,
mon gol, tur ko ló gia
szakirányokkal)

120

al ta jisz ti ka

mo no go lisz ti ka

ti be to ló gia

ara bisz ti ka

in do ló gia

ira nisz ti ka

ja pa no ló gia

tur ko ló gia

si no ló gia

budd hiz mus

isz lám

óko ri nyel vek és kul tú rák óko ri nyel vek és kul tú rák (pl. 
asszí ri o ló gia, egyip to ló gia,
heb ra isz ti ka, in do ló gia,
klasszi ka-fi lo ló gia: la tin,
gö rög szakirányokkal)

120

klasszi ka fi lo ló gia

heb ra isz ti ka

egyip to ló gia

asszí ri o ló gia

and ra gó gia and ra gó gia 120

em ber i erõ for rás ta nács adó

kul tu rá lis me di á tor

pá lya ter ve zé si ta nács adó

pe da gó gia ne ve lés tu do má nyi4 120

in ter kul tu rá lis pszi cho ló gia
és pe da gó gia4
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Kép zé si te rü let Alap kép zés szak
Tel jes alap kép zé si szak
be szá mí tá sá val in du ló

mes ter kép zé si szak
Egy sé ges, osz tat lan kép zé sek

A mes ter-
szak hoz ren delt
kre di tek szá ma

pszi cho ló gia pszi cho ló gia 120

sza bad böl csé szet mû vé szet tör té net 120

fi lo zó fia

esz té ti ka

eti ka

val lás tu do mány

film tu do mány

vi zu á lis kul tú ra

for dí tó és tol mács4 120

re ne szánsz ta nul má nyok4 120

lo gi ka és tu do mány el mé let4 120

ter mé szet tu do mány tör té ne te
és fi lo zó fi á ja4

120

kul tu rá lis örök ség
ta nul má nyok4

120

ter mi no ló gia4 120

össze ha son lí tó iro da lom- és
mû ve lõ dés tu do mány4

120

sze mi o ti ka4 120

tár sa da lom tu do mány nem zet kö zi ta nul má nyok nem zet kö zi ta nul má nyok 120

po li to ló gia po li ti kai szak ér tõ4 120

po li ti ka tu do mány4 120

szo ci á lis mun ka szo ci á lis mun ka4 120

szo ci ál pe da gó gia szo ci ál po li ti ka4 120

in for ma ti kus könyv tá ros in for ma ti kus könyv tá ros 120

kom mu ni ká ció és
mé dia tu do mány

kom mu ni ká ció- és
mé dia tu do mány4

120

kul tu rá lis ant ro po ló gia kul tu rá lis ant ro po ló gia4 120

szo ci o ló gia szo ci o ló gia4 120

tár sa dal mi ta nul má nyok tár sa dal mi ne mek
ta nul má nya4

120

sur vey sta tisz ti ka

egész ség po li ti ka, ter ve zés és
fi nan szí ro zás4

ki sebb ség po li ti ka4

kog ni tív ta nul má nyok4 120

in for ma ti ka3 gaz da ság in for ma ti kus gaz da ság in for ma ti kus 120

mér nök in for ma ti kus mér nök in for ma ti kus 120

prog ram ter ve zõ in for ma ti kus prog ram ter ve zõ
in for ma ti kus4

120

in fo-bi o ni ka4 120

or vo si bio tech no ló gia4 120

jogi és igaz ga tá si jo gász 300

ren dé sze ti igaz ga tá si ren dé sze ti ve ze tõ4 120

igaz ga tás szer ve zõ köz igaz ga tá si 120

mun ka ügyi és
tár sa da lom biz to sí tá si
igaz ga tá si

mun ka ügyi és
tár sa da lom biz to sí tá si
igaz ga tá si

120

nem zet kö zi igaz ga tá si eu ró pai és nem zet kö zi
igaz ga tás4

120
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Kép zé si te rü let Alap kép zés szak
Tel jes alap kép zé si szak
be szá mí tá sá val in du ló

mes ter kép zé si szak
Egy sé ges, osz tat lan kép zé sek

A mes ter-
szak hoz ren delt
kre di tek szá ma

nem zet vé del mi és
ka to nai

vé del mi igaz ga tá si vé del mi igaz ga tá si 120

biz ton ság- és
vé de lem po li ti kai

biz ton ság- és
vé de lem po li ti kai

120

nem zet biz ton sá gi nem zet biz ton sá gi 120

ka to nai ve ze tõi ka to nai ve ze tõi 90

bün te tés-vég re haj tá si ne ve lõ bün te tés-vég re haj tá si ve ze tõ 120

gaz da ság tu do má nyok al kal ma zott köz gaz da ság tan köz gaz da sá gi elem zõ4 120

gaz da ság elem zés gaz da ság-ma te ma ti kai
elem zõ

120

biz to sí tá si és pénz ügyi
ma te ma ti ka4

köz szol gá la ti köz gaz dál ko dás és
köz po li ti ka4

120

gaz dál ko dá si és
me nedzs ment

Mas ter of Bu si ness
Ad mi nist ra ti on4 (MBA)

120

vál lal ko zás fej lesz tés4

ve ze tés és szer ve zés

re gi o ná lis és kör nye ze ti
gaz da ság tan4

ke res ke de lem és mar ke ting mar ke ting4 120

lo gisz ti kai me nedzs ment4

nem zet kö zi gaz dál ko dás nem zet kö zi gaz da ság és
gaz dál ko dás

120

pénz ügy és szám vi tel pénz ügy 120

szám vi tel

tu riz mus és ven dég lá tás tu riz mus-me nedzs ment 120

mû sza ki3 anyag mér nö ki anyag mér nö ki4 120

ko hó mér nö ki4

fi zi kus mér nö ki

fa ipa ri mér nö ki fa ipa ri mér nö ki 120

könnyû ipa ri mér nö ki könnyû ipa ri mér nö ki 120

bio mér nö ki ipar i és kör nye zet vé del mi
bio mér nö ki

120

élel mi szer-mi nõ sí tõ és
egész ség vé dõ bio mér nö ki

bio mér nö ki4

kör nye zet mér nö ki kör nye zet mér nö ki 120

ve gyész mér nö ki ve gyész mér nö ki4 120

gyógy szer ve gyész-mér nö ki4

mû anyag- és szál tech no ló gi ai 
mér nö ki4

fo lya mat mér nö ki

épí tõ mér nö ki szer ke zet-épí tõ mér nö ki 90

inf ra struk tú ra-épí tõ mér nö ki

föld mé rõ- és tér in for ma ti kai
mér nö ki

te le pü lés mér nö ki4

tûz vé del mi mér nö ki4

lé te sít mény mér nö ki
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Kép zé si te rü let Alap kép zés szak
Tel jes alap kép zé si szak
be szá mí tá sá val in du ló

mes ter kép zé si szak
Egy sé ges, osz tat lan kép zé sek

A mes ter-
szak hoz ren delt
kre di tek szá ma

mû sza ki föld tu do má nyi bá nya és geo tech ni kai
mér nö ki

120

olaj- és gáz mér nö ki

hid ro ge o ló gus mér nö ki4

elõ ké szí tés-tech ni kai
mér nö ki

föld tu do má nyi mér nö ki

épí tész épí tész2 300

épí tész mér nö ki épí tész mér nö ki 90

in gat lan fej lesz tõ
épí tész mér nö ki

90

szer ke zet ter ve zõ
épí tész mér nö ki

ter ve zõ épí tész mér nö ki

ur ba nis ta épí tész mér nö ki

ipar i ter mék ter ve zõ mér nö ki fa- és bú tor ipa ri
ter mék ter ve zõ mér nö ki

120

ipar i ter mék ter ve zõ mér nö ki

for ma- és vi zu á lis
kör nye zet ter ve zõ mérnöki

120

gé pész mér nö ki gé pész mér nö ki 120

gé pé sze ti mo del le zés4

épü let gé pé sze ti és
el já rás tech ni kai
gé pész mér nö ki4

köz le ke dés mér nö ki köz le ke dés mér nö ki 120

lo gisz ti kai mér nö ki

jár mû mér nö ki

me chat ro ni kai mér nö ki me chat ro ni kai mér nö ki 120

had- és biz ton ság tech ni kai
mér nö ki

biz ton ság tech ni kai mér nö ki 120

ka taszt ró fa vé del mi mér nö ki

ka to nai lo gisz ti kai4

vé del mi ve ze tés tech ni kai
rend szer ter ve zõ4

ener ge ti kai mér nö ki ener ge ti kai mér nö ki 120

vil la mos mér nö ki vil la mos mér nö ki 120

mû sza ki me ne dzser mû sza ki me ne dzser 120

egész ség ügyi mér nö ki 120

or vos- és
egész ség tu do mány

ál ta lá nos or vos2 360

fog or vos2 300

gyógy sze rész2 300

ápo lás és be teg el lá tás (ápo ló, 
di e te ti kus, gyógy tor nász,
men tõ tiszt, szü lész nõ
szak irá nyok kal)

ápo lás4 90

egész ség ügyi gon do zás és
pre ven ció (nép egész ség ügyi
el len õr és vé dõ nõ
szak irá nyok kal)

nép egész ség ügyi4 90

táp lál ko zás tu do má nyi4 120
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Kép zé si te rü let Alap kép zés szak
Tel jes alap kép zé si szak
be szá mí tá sá val in du ló

mes ter kép zé si szak
Egy sé ges, osz tat lan kép zé sek

A mes ter-
szak hoz ren delt
kre di tek szá ma

egész ség ügyi szer ve zõ
(egész ség biz to sí tás,
egész ség ügyi
ügy vi tel szer ve zõ,
egész ség tu riz mus-szer ve zõ
szakirányokkal)

egész ség ügyi me ne dzser 90

or vo si la bo ra tó ri u mi és
kép al ko tó di ag nosz ti kai
ana li ti kus
(or vos di ag nosz ti kai
ana li ti kus, kép al ko tó
di ag nosz ti ka, or vo si ku ta tó
la bo ra tó ri u mi analitikus,
optometria szakirányokkal)

kli ni kai la bo ra tó ri u mi kutató 90

szo ci á lis mun ka egész ség ügyi szo ci á lis
mun ka4

120

egész ség pszi cho ló gia 120

kom plex re ha bi li tá ció 120

pe da gó gus kép zés
ne ve lés tu do má nyi4

óvo da pe da gó gus
(nem ze ti sé gi szak irá nyok kal)

neveléstudományi4 90–120

ta ní tó (nem ze ti sé gi
szak irá nyok kal)

kon duk tor (óvo da pe da gó gus, 
ta ní tó szak irá nyok kal)

gyógy pe da gó gia gyógy pe da gó gia 90

sport tu do mány test ne ve lõ-edzõ szak edzõ4 120

sport szer ve zõ sport me ne dzser 120

rek re á ció szer ve zés és
egész ség fej lesz tés

rek re á ció4 120

hu mán ki ne zi o ló gia hu mán ki ne zi o ló gia4 120

ter mé szet tu do mány bi o ló gia bi o ló gus 120

mo le ku lá ris bi o ló gia

hid ro bi o ló gus4

öko to xi ko ló gus4

hu mán bi o ló gia-ant ro po ló gia4

im mu no ló gia

fi zi ka csil la gász4 120

fi zi kus

bio fi zi kus4

ké mia ve gyész 120

föld rajz ge og rá fus 120

föld tu do má nyi ge o ló gus 120

me te o ro ló gus4

geo fi zi kus4

föld tu do mány

tér ké pész4

kör nye zet tan (pl. tech ni ka
szak irány)

kör nye zet tu do mány4 120

ma te ma ti ka al kal ma zott ma te ma ti kus 120

ma te ma ti kus

anyag tu do mány4 120
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Kép zé si te rü let Alap kép zés szak
Tel jes alap kép zé si szak
be szá mí tá sá val in du ló

mes ter kép zé si szak
Egy sé ges, osz tat lan kép zé sek

A mes ter-
szak hoz ren delt
kre di tek szá ma

m
û 
v
é 
s
z
e
t

épí tõ -
mû vé szet3

épí tõ mû vé szet épí tõ mû vész 120

épí tõ mû vész2 300

ipar mû vé szet ke rá mia ter ve zés ke rá mia ter ve zés 120

üveg ter ve zés üveg ter ve zõ-mû vész 120

fém mû ves ség fém mû ves for ma ter ve zõ
mû vész

120

for ma ter ve zés ipar i for ma ter ve zõ mû vész 120

ter mék for ma ter ve zõ mû vész

tex til ter ve zés (szö võ, kötõ,
nyo mó, ruha,
öl tö zék ki egé szí tés
szak irá nyok kal)

öl tö zék ter ve zõ mû vész 120

tex til ter ve zõ mû vész

ter ve zõ gra fi ka ter ve zõ gra fi kus mû vész 120

fo to grá fia fo tog rá fus ter ve zõ mû vész 120

al kal ma zott lát vány ter ve zés lát vány ter ve zõ mû vész4 120

de sign- és mû vé szet el mé let de sign- és mû vé szet el mé let 120

de sign- és
mû vé szet me ne dzser

ipar mû vész me ne dzser4 60

kép zõ -
mû vé szet3

fes tõ mû vész 300

szob rász mû vész 300

gra fi kus mû vész 300

res ta u rá tor mû vész 300

in ter mé dia-mû vész 300

kép zõ mû vé szet el mé let kép zõ mû vé szet el mé let 120

kép zõ mû vész me ne dzser4 60

szín ház -
mû vé szet

szín mû vész 300

szín ház ren de zõ 300

szín há zi ko re og rá fus 300

szín há zi dra ma turg 300

szín ház mû vé sze ti me ne dzser4 60

film- és
vi deo-
mû vé szet

moz gó kép (adás ren de zõ,
adás ren de zõ-szer kesz tõ,
vágó, hang mes ter
szak irá nyok kal)

film- és te le ví zió ren de zõ
mû vész

120

ka me ra man film- és te le ví zió ope ra tõr
mû vész

120

te le ví zi ós mû sor ké szí tõ te le ví zi ós mû sor ké szí tõ
mûvész

120

ani má ció ani má ció ren de zõ mû vész 120

gyár tás szer ve zõ film- és te le ví zió pro du cer 120

film dra ma turg 300

film mû vé sze ti me ne dzser4 60
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Kép zé si te rü let Alap kép zés szak
Tel jes alap kép zé si szak
be szá mí tá sá val in du ló

mes ter kép zé si szak
Egy sé ges, osz tat lan kép zé sek

A mes ter-
szak hoz ren delt
kre di tek szá ma

ze ne mû vé szet elõ adó mû vé szet (klasszi kus
hang szer, jazz hang szer,
klasszi kus ének, jaz zé nek,
ze ne kar- és kó rus ve ze tés,
egy ház ze ne, nép ze ne
szakirányokkal)

klasszi kus hang szer mû vész
(fu vo la, oboa, kla ri nét,
fa gott, kürt, trom bi ta,
har so na, tuba, ütõ hang sze rek, 
he ge dû, mély he ge dû,
gor don ka, gor don, hár fa,
gi tár, cim ba lom, zon go ra,
zon go ra kí sé rõ-kor re pe ti tor,
orgona, harmonika
szakirányokkal)

120

ré gi-ze ne hang szer mû vész
(csem ba ló, ba rokk he ge dû,
vi o la da gam ba, ba rokk
gor don ka, blockf lõ te, ba rokk
fu vo la, ba rokk oboa, ba rokk
fa gott, cor net to,
na túr trom bi ta, na túr kürt,
ba rokk harsona, lant
szakirányokkal)

120

jazz hang szer-mû vész
(jazz-zon go ra, jazz bõ gõ,
jazz gi tár, jazz-basszus gi tár,
jazz trom bi ta, jazz-har so na,
jazz sza xo fon, jazz dob
szakirányokkal)

klasszi kus ének mû vész
(ope ra é nek és egyéb szín pa di 
éne kes szak irá nyok kal)

ré gi-ze ne ének mû vész

jaz zé nek-mû vész

kar mes ter (ze ne ka ri
kar mes ter, fú vós ze ne ka ri
kar nagy szak irá nyok kal)

kó rus kar nagy

egy ház ze ne-mû vész
(egy ház ze ne-or go na mû vész,
egy ház ze ne-kó rus kar nagy)

al ko tó mû vé szet és
mu zi ko ló gia (ze ne szer zés,
jazz-ze ne szer zés,
mu zi ko ló gia, ze ne el mé let,
ze ne is me ret szak irá nyok kal)

ze ne szer zõ 120

jazz-ze ne szer zõ

mu zi ko ló gus

ze ne te o re ti kus

ze ne mû vé sze ti szín re vi tel4

(ze nei ren de zõ, ze nés
szín pa di ren de zõ, ze nei
hang mes ter szakirányokkal)

Ko dály-ze ne pe da gó gia4 60

ze ne mû vé sze ti me ne dzser4 60

tánc mû vé szet3 tánc mû vész (klasszi kus
ba lett, nép tánc, mo dern tánc,
kor társ tánc, szín há zi tánc
szak irá nyok kal)

klasszi kus ba lett mû vész 120

nép tánc mû vész4 

mo dern tánc mû vész

kor társ tánc mû vész

szín há zi tánc mû vész

ko re og rá fus ko re og rá fus4 120

tánc el mé let4

tánc mû vé sze ti me ne dzser4 60
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Kép zé si te rü let Alap kép zés szak
Tel jes alap kép zé si szak
be szá mí tá sá val in du ló

mes ter kép zé si szak
Egy sé ges, osz tat lan kép zé sek

A mes ter-
szak hoz ren delt
kre di tek szá ma

mul ti mé dia mé dia de sign mé dia ter ve zõ mû vész 120

mé dia lát vány ter ve zõ mû vész

mul ti mé dia
prog ram szer kesz tõ

mul ti mé dia
prog ram szer kesz tõ,
prog ram ren de zõ mûvész

120

mé dia me ne dzser4 60

1 A mes ter kép zé si sza kok ról  szóló mel lék let nem tar tal maz za a ta ná ri mes ter sza ko kat.
– A cik lu sok ra bon tott, osz tott kép zés alap kép zé si szak ja i ra épü lõ en vá laszt ha tó ta ná ri mes ter sza kon sze rez he tõ szak kép zett sé ge ket a 3. sz. mel lék let tar tal maz za

a Nem ze ti Alap tan terv sze rin ti mû velt ség te rü le ti és köz is me re ti, szak mai, il let ve mû vé sze ti ta ná ri szak kép zett sé gi bon tás ban. Az egyes kép zé si te rü le te ken, il let ve
kép zé si ágak ban az alap kép zé si sza kon, il let ve an nak szak irá nya in sze rez he tõ szak kép zett sé gek sze rint dif fe ren ci á lód nak a ta ná ri szak kép zett sé gek.

– Ta ná ri szak kép zett ség – a ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint – sze rez he tõ mes ter fo ko zat és szak kép zett ség bir to ká ban vagy a mû vé sze ti te rü le ten a mes ter fo -
ko zat és nem ta ná ri szak kép zett ség meg szer zé sé re irá nyu ló ta nul má nyok kal pár hu za mo san is.

2 A szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény al kal ma zá sa szem pont já ból – kül sõ szak mai gya kor -
ló he lyen, in téz mény ben, vagy erre al kal mas szer ve zet nél tel je sí ten dõ, a szak kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nye i ben meg ha tá ro zott, leg alább 6 hé tig tar tó szak mai
gya kor la tot elõ író kép zé sek kö zül – gya kor lat igé nyes nek mi nõ sü lõ osz tat lan mes ter kép zé si szak.

3 A szak kép zés, il let ve a mû vé sze ti szak kép zés te rü le tén sze rez he tõ ta ná ri szak kép zett sé gek meg je lö lé se a mes ter kép zé si sza kon szer zett szak kép zett ség nek meg -
fele lõen: mér nök ta nár, ag rár mér nök-ta nár, egész ség ügyi-ta nár, köz gaz dász ta nár, ipar mû vész ta nár, kép zõ mû vész ta nár, ze ne mû vész ta nár, tánc mû vész ta nár, szín ház -
mû vé sze ti ta nár, film mû vé sze ti ta nár.

4 A mes ter szak kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nye i rõl  szóló mi nisz te ri ren de let ha tá roz za meg azo kat a to váb bi alap kép zé si sza ko kat, amely re még az adott mes -
ter szak a tel jes alap kép zé si szak be szá mí tá sá val épül.

5. számú melléklet a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

[3. szá mú mel lék let a 289/2005. (XII. 22.) Korm. ren de let hez]

A tanári mesterképzési szakon a ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülõen
választható elsõ és második tanári szakképzettségek

Ne ve lés-ok ta tás te rü le tei Ta ná ri szak kép zett sé gek1

Mû velt sé gi te rü le tek el sõ köz is me re ti ta ná ri szak kép zett sé gek2 ki zá ró lag má so dik ta ná ri szak kép zett ség ként
meg sze rez he tõ ta ná ri szak kép zett sé gek

ma gyar nyelv és iro da lom ma gyar ta nár ma gyar mint ide gen nyelv ta ná ra 
nyelv- és be széd fej lesz tõ tanáride gen nyelv an gol ta nár

né met ta nár/né met- és
nem ze ti sé gi né met-ta nár

fran cia ta nár

olasz ta nár

spa nyol ta nár

ro mán ta nár/ro mán- és
nem ze ti sé gi ro mán-ta nár

ro mo ló gi a ta nár (ro ma ni nyelv és kul tú ra
vagy be ás nyelv és kultúra)

orosz ta nár

bol gár ta nár/bol gár- és
nem ze ti sé gi bol gár-ta nár

len gyel ta nár/len gyel- és
nem ze ti sé gi len gyel-ta nár

hor vát ta nár/hor vát- és
nem ze ti sé gi hor vát-ta nár

szerb ta nár/szerb- és
nem ze ti sé gi szerb-ta nár

szlo vák ta nár/szlo vák- és
nem ze ti sé gi szlo vák-ta nár
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Ne ve lés-ok ta tás te rü le tei Ta ná ri szak kép zett sé gek1

Mû velt sé gi te rü le tek el sõ köz is me re ti ta ná ri szak kép zett sé gek2 ki zá ró lag má so dik ta ná ri szak kép zett ség ként
meg sze rez he tõ ta ná ri szak kép zett sé gek

szlo vén ta nár/szlo vén- és
nem ze ti sé gisz lo vén-ta nár

uk rán ta nár/uk rán- és
nem ze ti sé gi uk rán-ta nár

la tin ta nár

ja pán ta nár

kí nai ta nár

új gö rög ta nár/új gö rög- és
nem ze ti sé gi gö rög-ta nár

ó gö rög ta nár

hol land ta nár

por tu gál ta nár

ma te ma ti ka ma te ma ti ka ta nár áb rá zo ló ge o met ria- és mû sza ki rajz-ta nár

em ber és tár sa da lom tör té ne lem ta nár fi lo zó fia ta nár

kom mu ni ká ció ta nár eti ka ta nár

em ber és tár sa da lom mû velt ség te rü le ti
ta nár3

esz té ti ka ta nár

pe da gó gia ta nár

hon- és nép is me ret ta nár

em ber a ter mé szet ben bi o ló gia ta nár em ber és ter mé szet mû velt ség te rü le ti
tanárké mia ta nár

fi zi ka ta nár

ter mé szet is me ret-ta nár

föl dünk-kör nye ze tünk föld rajz ta nár

kör nye zet tan-ta nár

mû vé sze tek ének-ze ne ta nár mû vé szet tör té net-ta nár

moz gó kép kul tú ra- és mé dia is me ret-ta nár

vi zu á lis- és kör nye zet kul tú ra-ta nár

in for ma ti ka in for ma ti ka ta nár

test ne ve lés és sport test ne ve lõ ta nár gyógy test ne ve lõ ta nár

egész ség fej lesz tés-ta nár

élet vi tel és gya kor la ti is me re tek tech ni ka ta nár, ház tar tás gaz dál ko dás-ta nár, 
élet vi te li és gya kor la ti is me re tek
mû velt ség te rü le ti tanár

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 tei

El sõ szak mai vagy mû vé sze ti ta ná ri
szak kép zett sé gek

Ki zá ró lag má so dik ta ná ri szak kép zett ség ként
meg sze rez he tõ szak kép zett sé gek

mû sza ki, in for ma ti kai szak kép zés mér nök ta nár (a mû sza ki, in for ma ti kai
kép zé si te rü let alap kép zé si szak ja in
sze rez he tõ szak kép zett sé gek szerint)

ag rár szak kép zés ag rár-mér nök ta nár (az ag rár kép zé si
te rü let alap kép zé si szak ja in sze rez he tõ
szak kép zett sé gek szerint)

gaz da sá gi szak kép zés köz gaz dász ta nár (el mé le ti gaz da ság tan,
ke res ke de lem és mar ke ting, pénz ügy és
szám vi tel, tu riz mus-ven dég lá tás,
vál lal ko zá si is me re tek szakirányok
szerint)

ügy vi tel ta nár
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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 tei

El sõ szak mai vagy mû vé sze ti ta ná ri
szak kép zett sé gek

Ki zá ró lag má so dik ta ná ri szak kép zett ség ként
meg sze rez he tõ szak kép zett sé gek

egész ség ügyi szak kép zés egész ség ügyi ta nár (az
egész ség tu do má nyi kép zé si ág
alap kép zé si szak ja in sze rez he tõ
szak kép zett sé gek szerint)

gyógy pe da gó gi ai gyógy pe da gó gia-ta nár

mû vé sze ti szak kép zés,
alap fo kú mû vé sze tok ta tás

ta nár (ze ne mû vé sze ti kép zé si ág
alap kép zé si szak ja in, il let ve szak irá nya in
sze rez he tõ szak kép zett sé gek szerint)

kar ve ze tõ ta nár
ze ne el mé let-imp ro vi zá ció-ta nár
egy ház ze ne-ta nár
népzenetanár

Ko dály-ze ne pe da gó gia-ta nár

szín já ték ta nár

báb já ték ta nár

tánc ta nár (klasszi kus ba lett, nép tánc,
mo dern tánc, kor társ tánc, szín há zi tánc,
tár sas tánc, di vat tánc, tánc tör té net és
-el mé let szakirányokkal)

Hit ok ta tá si te rü let4 hit ta nár-ne ve lõ ta nár

A köz is me re ti és a szak mai, il let ve
a mû vé sze ti ne ve lés-ok ta tás spe ci á lis
te rü le tei

szak tár gyat ide gen nyel ven ok ta tó ta nár
(meg je löl ve az el sõ ta ná ri
szak kép zett sé get)

drá ma pe da gó gia-ta nár

mú ze um pe da gó gia-ta nár

já ték- és sza bad idõ-szer ve zõ ta nár

mul ti kul tu rá lis ne ve lés ta ná ra

fo gya té ko sok rek re á ci ó ja-ta nár

ink lu zív ne ve lés ta ná ra

csa lád- és gyer mek vé dõ ta nár

ta nu lá si- és pá lya ta nács adá si-ta nár

te het ség fej lesz tõ ta nár

kol lé gi u mi ne ve lõ ta nár

pe da gó gi ai ér té ke lés és mé rés tanára

tan terv fej lesz tõ ta nár

mi nõ ség fej lesz tés-ta nár

and ra gó gus ta nár

könyv tár pe da gó gia-ta nár

1 A má so dik ta ná ri szak kép zett ség ként fel ve he tõ szak kép zett sé gek – a kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zot tak sze rint –, a ne ve lés-ok ta tás más
te rü le tén is kap cso lód hat nak az el sõ ként fel vett ta ná ri szak kép zett ség hez.

2 Az el sõ ként vá laszt ha tó ta ná ri szak kép zett ség – a ta ná ri szak kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nye i ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel – má so dik ta ná ri szak kép zett -
ség ként is vá laszt ha tó.

3 A böl csé szet tu do má nyi kép zé si te rü let tör té ne lem, nép rajz, pszi cho ló gia alap kép zé si szak ján, a sza bad böl csé szet alap kép zé si szak szak irá nya in, il let ve a tár sa -
da lom tu do má nyi kép zé si te rü le ten a szo ci á lis és a tár sa da lom is me ret kép zé si ág kul tu rá lis ant ro po ló gia, kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány, szo ci o ló gia, tár sa dal mi
ta nul má nyok alap kép zé si szak ján sze rez he tõ szak kép zett sé gek re épü lõ ta ná ri szak kép zett ség.

4 A hit ta nár-ne ve lõ szak kép zett ség a ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ alap kép zé si szak ra épü lõ en sze rez he tõ, amely a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör -
vény ké pe sí té si elõ írásai sze rint jo go sít pe da gó gus mun ka kör be töl té sé re. A hit ta nár-ne ve lõ ta nár szak kép zett ség re, a ma xi má lis hall ga tói lét szám meg ál la pí tá sa
szem pont já ból, a hit éle ti kép zé sek re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni.
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A szakképzés, illetve mûvészeti szakképzés területén mesterfokozatra és nem tanári szakképzettségre épülõ
tanári szakképzettségek1

Kép zé si te rü let Ta ná ri szak kép zett sé gek2

ag rár ag rár mér nök ta nár

in for ma ti ka, mû sza ki mér nök ta nár

gaz da ság tu do má nyok köz gaz dász ta nár

or vos- és egész ség tu do mány egész ség ügyi ta nár

pe da gó gus kép zés gyógy pe da gó gus ta nár3

mû vé szet ipar mû vé szet de sign- és vi zu á lis mû vé szet-ta nár

kép zõ mû vé szet kép zõ mû vész-ta nár

szín ház mû vé szet szín ház mû vé sze ti ta nár

film- és vi deo mû vé szet film mû vé sze ti ta nár

ze ne mû vé szet ze ne mû vész-ta nár

tánc mû vé szet tánc mû vész-ta nár

1 Ta ná ri szak kép zett ség sze rez he tõ mes ter fo ko zat és szak kép zett ség bir to ká ban vagy mû vé sze ti kép zé si te rü le ten, a mes ter fo ko zat és nem ta ná ri szak kép zett ség
meg szer zé sé re irá nyu ló ta nul má nyok kal pár hu za mo san is.

2 A ta ná ri szak kép zett sé gek, a mes ter fo ko za ton szer zett szak te rü le ti szak kép zett sé gek sze rint, dif fe ren ci á lód nak.
3 A ta ná ri szak kép zett ség a mes ter fo ko za tot adó nem ta ná ri szak kép zett ség gel pár hu za mo san vagy an nak meg szer zé se után sze rez he tõ, két ta ná ri szakképzett -

séget adó kép zés ben. A gyógy pe da gó gus-ta nár szak kép zett ség bár mely köz is me re ti ta ná ri szak kép zett ség gel tár sít ha tó.

6. számú melléklet a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

[10. szá mú mel lék let a 79/2006. (IV. 5.) Korm. ren de let hez]

V/G. Mes ter kép zés ben sze rez he tõ ok le vél, dok to ri cím vi se lé sé re jo go sí tó szak kép zett ség esetén

Sor szám:
In téz mé nyi azo no sí tó:

OKLEVÉL

Ezt az ok le ve let ... szá má ra ál lí tot tuk ki, aki ... év ... hó ... nap ján ... or szág ... te le pü lé sén ... né ven szü le tett,
és a(z) ... nevû fel sõ ok ta tá si in téz mény ... szak ta nul má nyi kö te le zett sé ge i nek ele get tett. A szak kép zé si ide je
...  félév.

A zá ró vizs ga-bi zott ság ... év ... hó ... nap ján kelt ha tá ro za ta alap ján ne ve zett mes ter fo ko za tot és ... szak kép zett -
sé get szer zett, ok le ve lé nek mi nõ sí té se ... Az ok le vél tu laj do no sa ... rö vi dí té sû dok to ri cím vi se lé sé re jo go sult.

Kel te zés, bé lyeg zõ le nyo mat, alá írá sok, zá ra dé kok

7. számú melléklet a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

[10. szá mú mel lék let a 79/2006. (IV. 5.) Korm. ren de let hez]

VI. Az ok le ve lek ben hasz nál ha tó zá ra dé kok

Má sod lat ki adá sa kor:
„Má sod lat! Ezt az ok le ve let a ... szá mú törzs lap alap ján ál lí tot tuk ki, tar tal má ban az ere de ti ok le vél lel min den ben

meg egye zik. kel te zés, bé lyeg zõ le nyo mat, alá írás”
Ko ráb bi ta nul má nyok be szá mí tá sa kor ugyan azon kép zé si szint en:
„Az ok le vél tu laj do no sa a ta nul má nyi kö ve tel mé nye ket a ... fel sõ ok ta tá si in téz mény ben foly ta tott ta nul má nya i -

ból ... szá mú kre dit be szá mí tá sá val tel je sí tet te. kel te zés, bé lyeg zõ le nyo mat, alá írás”

2009/58. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 15660



Jog elõd fel sõ ok ta tá si in téz mény meg je le ní té sé re:

„Az ok le vél tu laj do no sa ta nul má nya it a ki ál lí tó in téz mény jog elõd jé ben, a ... nevû fel sõ ok ta tá si in téz mény ben foly -
tatta. A jog utód lás ra ... év ... hó ... nap ján ke rült sor. kel te zés, bé lyeg zõ le nyo mat, alá írás”

Kép zés hez tar to zó spe ci a li zá ció (ön ál ló szak kép zett sé get nem ered mé nye zõ szak irány) el vég zé se kor:

„Az ok le vél tu laj do no sa ta nul má nyai so rán a  ... kép zés hez tar to zó spe ci a li zá ció (ön ál ló szak kép zett sé get nem ered -
mé nye zõ szak irány) kö ve tel mé nye it tel je sí tet te. kel te zés, bé lyeg zõ le nyo mat, alá írás”

Ide gen nyel ven fo lyó kép zés ese té ben:

„A kép zést és a zá ró vizs gát az ok le vél tu laj do no sa ... nyel ven tel je sí tet te.”

Ta ní tó szak kép zett ség ese tén a mû velt sé gi te rü let iga zo lá sá ra:

„Az ok le vél tu laj do no sa ta nul má nyai so rán a  ... mû velt sé gi te rü let ok ta tá sá hoz szük sé ges tu dást sa já tí tot ta el.
 keltezés, bé lyeg zõ le nyo mat, alá írás”

Az alap kép zés so rán a ta ná ri szak kép zett sé get meg ala po zó 50 kre di tes mo dul el vég zé se ese tén:

„Az ok le vél tu laj do no sa ta nul má nyai so rán a  ... ta ná ri szak kép zett ség meg ala po zá sá hoz szük sé ges 50 kre di tes
 modult el sa já tí tot ta. kel te zés, bé lyeg zõ le nyo mat, alá írás”

8. számú melléklet a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

„

Ta nu lói és hall ga tói, dok tor je löl ti jog vi szony alap ján igény be ve he tõ uta zá si kedvezmények

”

9. számú melléklet a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

„

Ked vez mé nyek a hely kö zi
köz le ke dés ben

Ked vez mé nyek a he lyi köz le ke dés ben

jegy-
ked vez mény

bér let-
ked vez mény

bér let ked vez mény

(vas úti sze mély szál lí tás,
HÉV, hely kö zi au tó busz-

köz le ke dés, komp- és
rév köz le ke dés)

(he lyi köz úti és kö tött pá lyás köz le ke dés)

[%] [%]

15. le ve le zõ ok ta tás mun ka rend je sze rint
fo lyó ok ta tás ban a kö zép is ko la vé gé ig
a ta nu ló, a fel sõ ok ta tás ban
ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga tó,
to váb bá a dok tor je lölt az is ko la,
in téz mény és la kó hely kö zöt ti
vi szony lat ban

3. § (1) bb)
és bd)

50 – –

”
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.
A Ha tá ro za tok Tára hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Posta Zrt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411),
 illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2009. évi éves elõ fi ze té si díj: 151 452 Ft. Egy pél dány ára: 315 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +270 Ft.

HU ISSN 0076—2407
09.1019 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.
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