
Mesterképzési szak A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 

alkalmazott matematikus 

teljes kreditérték beszámításával matematika alapképzési szak 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 65 

kredit a korábbi tanulmányokból az algebra, analízis, geometria, 

halmazelmélet, kombinatorika, matematikai logika, operációkutatás, 

számelmélet, valószínűség-számítás, statisztika területeiről. Ezen belül 

legfeljebb 10 kredit tartalomban beszámíthatók kiterjedt matematikai 

apparátusra épülő más tárgyak ismeretei is. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi 

tanulmányai alapján legalább 50 kredittel rendelkezzen. A hiányzó 

krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 

meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

a természettudomány, a műszaki, az informatika 

képzési területek alapképzési szakjai, a 

gazdaságtudományok képzési terület gazdaság- és 

pénzügy-matematikai elemzés alapképzési szakja. 

azok az alapképzési, mesterképzési szakok, 

illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 

törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit 

megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 

összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 

kreditátviteli bizottsága elfogad 

biológus 

teljes kreditérték beszámításával biológia alapképzési szak 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma a 

korábbi tanulmányokból 100 kredit az alábbi területekről: 

matematika területéről legalább 6 kredit 

informatika területéről legalább 6 kredit 

fizika területéről legalább 4 kredit 

kémia területéről legalább 20 kredit 

biológia területéről legalább 60 kredit. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi 

tanulmányai alapján legalább 70 kredittel rendelkezzen. A hiányzó 

krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 

meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

a természettudomány képzési területről a 

környezettan, az agrár képzési területről a 

természetvédelmi mérnöki, a műszaki képzési 

területről a biomérnöki alapképzési szak 

azok az alapképzési szakok, illetve a 

felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 

szerinti szakok, amelyeket a kredit 

megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 

összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 

kreditátviteli bizottsága elfogad 



 

fizikus mesterképzés 

teljes kreditérték beszámításával fizika alapképzési szak 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 65 

kredit az alábbi területek szerinti felosztásban: 

fizika, fizikai kémia, elektronika, műszaki fizika területéről legalább 25 

kredit; 

matematika, informatika, programozás, számítástechnika területéről (ebből 

matematika legalább 10 kredit) legalább 18 kredit;  

egyéb természettudományos ismeretek (kémia, anyagtudomány, nukleáris 

és környezetvédelmi ismeretek, mérés, folyamatszabályozás, 

irányítástechnika). 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi 

tanulmányai alapján legalább 40 kredittel rendelkezzen. A hiányzó 

krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 

meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

a kémia, a környezettan, a villamosmérnöki, a 

vegyészmérnöki, a gépészmérnöki, a 

mechatronikai mérnöki, az anyagmérnöki, a 

mérnökinformatikus, a matematika alapképzési 

szak 

azok az alapképzési és mesterképzési szakok, 

illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 

törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit 

megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 

összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 

kreditátviteli bizottsága elfogad 

földtudomány 

mesterképzés 

teljes kreditérték beszámításával a földtudományi alapképzési szak geológia, 

alkalmazott földtudomány, geofizika 

specializációi 

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges 

minimális kreditek száma 65 kredit az alábbi területekről: 

természettudományos ismeretek (matematika, fizika, kémia, biológia, 

informatika) területéről 15 kredit; 

földtudományi szakmai ismeretek (ásványtan, kőzettan, általános földtan, 

történeti földtan, a Föld fizikája, paleontológia, geokémia, szerkezeti 

földtan, hidrogeológia, meteorológia, klimatológia, térképészet, talajtan, 

általános természeti földrajz, geoinformatika) területéről 50 kredit. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi 

tanulmányai alapján legalább 40 kredittel rendelkezzen a fent felsorolt 

területekről. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 

vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

a földtudományi alapképzési szak további 

specializációi, a környezettan, a földrajz 

alapképzési szakok és a műszaki képzési területen 

a műszaki földtudományi alapképzési szak 



 

gazdaságinformatikus 

mesterképzés 

teljes kreditérték beszámításával gazdaságinformatikus alapképzési szak 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 70 

kredit az alábbi területekről: 

természettudományos ismeretek (analízis, valószínűségszámítás, statisztika, 

operációkutatás, matematika, számítástudomány) területéről 10 kredit; 

gazdasági és humán ismeretek [közgazdaságtani, vállalat-gazdaságtani, 

gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, európai uniós ismeretek, 

menedzsment, vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan) ismeretek] 

területéről 20 kredit; 

informatikai ismeretek (számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, 

számítógép-hálózatok, programozáselmélet, programnyelvek, 

programtervezés, adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés, -

menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési 

támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, 

speciális alkalmazások) területéről 40 kredit. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési 

tanulmányaiból a felsorolt területeken legalább 40 kredittel rendelkezzen. A 

mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi 

és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. 

azok az alapképzési és mesterképzési szakok, 

illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 

törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit 

megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 

összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 

kreditátviteli bizottsága elfogad. 

geográfus mesterképzés 

teljes kreditérték beszámításával földrajz alapképzési szak 

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges 

minimális kreditek száma 65 kredit, amelyből: 

természettudományos ismeretek [matematika, geomatematika, fizika, 

kémia, biológia (ökológia), geodézia] területéről 10 kredit; 

gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, jogi ismeretek, 

szociológia, menedzsment, európai uniós ismeretek) területéről 10 

kredit; 

szakmai ismeretek [geomorfológia, hidrogeográfia, biogeográfia, 

talajföldrajz, népesség- és településföldrajz, általános gazdasági 

földrajz, regionális földrajz (Európa, Magyarország), geoinformatika] 

területéről 45 kredit. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi 

a természettudomány képzési területről a 

földtudományi, a környezettan, a műszaki képzési 

területről a műszaki földtudományi, a 

környezetmérnöki, az agrár képzési területről a 

földmérő és földrendező mérnöki, a tájrendező és 

kertépítő mérnöki, a gazdaságtudományok 

képzési területről a turizmus-vendéglátás 

alapképzési szak 

azok az alapképzési szakok, illetve a 

felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 

szerinti szakok, amelyeket a kredit 

megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 



tanulmányai alapján legalább 45 kredittel rendelkezzen. A hiányzó 

krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 

meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 

kreditátviteli bizottsága elfogad 



 

geoinformatika 

mesterképzés 

teljes kreditérték beszámításával 

a természettudomány képzési területről a földrajz 

alapképzési szak geoinformatika specializációja, 

a földtudományi alapképzési szak térképészet és 

geoinformatika specializációja, az agrár képzési 

területről a földmérő és földrendező mérnöki 

alapképzési szak geoinformatika specializációja, 

a mezőgazdasági vízgazdálkodási és 

környezettechnológiai mérnöki, az agrár- és üzleti 

digitalizáció alapképzési szak 

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges 

minimális kreditek száma 60 kredit: 

- természettudományos ismeretek (matematika, fizika, geográfia, geometria, 

mérnöki alapismeretek) területéről 20 kredit; 

- informatika (informatika, számítógéppel támogatott tervezés, térképezés, 

Web�alkalmazások fejlesztése) területéről 10 kredit; 

- geoinformatikai adatnyerés (geodézia, fotogrammetria, műholdas 

helymeghatározás, távérzékelés) területéről 15 kredit; 

- geoinformatika (térinformatika, térinformatikai alkalmazások, digitális 

kartográfia, digitális fotogrammetria) területéről 15 kredit. 

 

A mesterképzésbe való belépés feltétele, hogy a hallgató a korábbi 

tanulmányai alapján legalább 45 kredittel rendelkezzen. A hiányzó 

krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 

meghatározottak szerint kell megszerezni. 

a természettudomány képzési területről a földrajz 

és a földtudományi alapképzési szak további 

specializációi, a környezettan alapképzési szak, 

az agrár képzési területről a földmérő és 

földrendező mérnöki alapképzési szak további 

specializációja, a műszaki képzési területről az 

építőmérnöki, a környezetmérnöki és a műszaki 

földtudományi alapképzési szak, az informatikai 

képzési területről a programtervező informatikus 

alapképzési szak 

azok az alapképzési és mesterképzési szakok, 

illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 

törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit 

megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 

összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 

kreditátviteli bizottsága elfogad 



 

hidrobiológus 

mesterképzés 

teljes kreditérték beszámításával a biológia alapképzési szak 

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges 

minimális kreditek száma 80 kredit a természettudományi, a 

környezettudományi, a természetvédelmi, az agrártudományi területekről, 

amelyből a természettudományi és a környezettudományi ismeretek aránya 

legalább 50 kredit. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi 

tanulmányai alapján legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó 

krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 

meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

a környezettan, földrajz, földtudományi, a kémia 

alapképzési szak, az agrár képzési területen a 

természetvédelmi mérnöki, a mezőgazdasági 

mérnöki, az állattenyésztő mérnöki alapképzési 

szak, a műszaki képzési területen a biomérnöki, a 

környezetmérnöki alapképzési szak. 

azok az alapképzési és mesterképzési szakok, 

illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 

törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit 

megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 

összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 

kreditátviteli bizottsága elfogad 

vegyész 

teljes kreditérték beszámításával 
a kémia, a műszaki képzési területről a 

vegyészmérnök alapképzési szak 

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból elvárt 

minimális kreditek száma 65 kredit az alábbi területekről: 

természettudományos ismeretek (matematika, fizika, informatika; biológia, 

földtudomány, környezettan) területéről 15 kredit; 

szakmai ismeretek (általános és szervetlen kémia legalább 10 kredit, szerves 

kémia legalább 10 kredit, analitikai kémia legalább 10 kredit, fizikai 

kémia legalább 10 kredit) területéről 50 kredit. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a korábbi tanulmányai 

alapján a hallgató legalább 40 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket 

a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 

meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

a természettudomány képzési területről a 

biológia, a fizika, a földrajz, a földtudományi, a 

környezettan, a matematika, a műszaki képzési 

területről a biomérnöki, az anyagmérnöki, a 

környezetmérnöki, a molekuláris bionika mérnöki 

alapképzési szak, az orvos- és egészségtudomány 

képzési területről az orvosi laboratóriumi és 

képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési 

szak, valamint az orvosi diagnosztikai analitikus 

alapképzési szak 

azok az alapképzési és mesterképzési szakok, 

illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 

törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit 

megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 

összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 

kreditátviteli bizottsága elfogad. 

 

 


