
A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések, valamint hitéleti 

képzések a 2022/23-as tanévtől alkalmazandó képzési és kimeneti 

követelményei 2022. január 11-én közzétett változatában 2022. május 6-án 

alkalmazott változtatások 
 

 

1. A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések, valamint hitéleti képzések képzési és 

kimeneti követelményei (a továbbiakban: képzési és kimeneti követelmények) 1. melléklet 5. pont 

d) és e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„d) gyakorlatorientált, amelyben a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 60–70 százalék vagy 

e) kiemelten gyakorlatorientált, amelyben a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 70–80 

százalék.” 

 

2. A képzési és kimeneti követelmények 1. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

„8. Az Nftv. 15. § (1) és (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, továbbá a 49. § (5)- (7) 

bekezdésében és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 87/2015. (IV. 9.) Korm. 

rendelet) 54. § (4)-(8) bekezdésében foglaltak alkalmazásával a felsőoktatási intézmény képzési 

programjában és annak részeként a képzés tantervében, továbbá a tanulmányi és 

vizsgaszabályzatban, a képzéshez kapcsolódó ajánlott tantervben határozhat a mesterképzési szak 

megszervezésének azon formájáról, amelyben a szak képzési és kimeneti követelményeiben 

meghatározott képzési idő a korábban megszerzett tudás értékelésére, a képzés módszereire, a 

kreditgyűjtésre egyedi rendelkezéseket tartalmazó tanterve szerint 2 félév lehet. 

A mesterképzés képzési és kimeneti követelményei a képzést megkülönböztető speciális jegyek 

pontban – a mesterszakra szakindítással rendelkező felsőoktatási intézmények meghatározhatják a 

korábban megszerzett tudás értékelésére vonatkozó általános elveket. 

A felsőoktatási intézmény a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, tantervről hozott 

szenátusi döntés alapján kérheti a mesterképzési szak nyilvántartásba vételét az Oktatási Hivatalnál, 

ha az adott mesterképzési szak indítását az Oktatási Hivatal már nyilvántartásba vette.” 

 

3. A képzési és kimeneti követelmények 3. melléklet I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET cím 2. 

MÉNESGAZDA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS alcím címének helyébe a következő 

rendelkezés lép a további szerkezeti egységek értelemszerű megváltoztatásával: 

 

„1. MÉNESGAZDA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS” 

 

4. A képzési és kimeneti követelmények 4. melléklet AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET cím, 2. 

AGRÁR- ÉS ÜZLETI DIGITALIZÁCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím címének helyébe a 

következő rendelkezés lép a további szerkezeti egységek értelemszerű megváltoztatásával: 

 

„1. AGRÁR- ÉS ÜZLETI DIGITALIZÁCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK” 

 

5. A képzési és kimeneti követelmények 5. melléklet I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET cím, 2. 

ÁLLATORVOSI OSZTATLAN SZAK alcím címének helyébe a következő rendelkezés lép a 

további szerkezeti egységek értelemszerű megváltoztatásával: 

 

„1. ÁLLATORVOSI OSZTATLAN SZAK” 
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6. A képzési és kimeneti követelmények 6. melléklet I. VALAMENNYI HITÉLETI SZAK 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI cím, 2. KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI 

MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím címének helyébe a következő rendelkezés lép a 

további szerkezeti egységek értelemszerű megváltoztatásával: 

 

„1. KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK” 

 

7. A képzési és kimeneti követelmények 5. melléklet V. JOGI KÉPZÉSI TERÜLET cím, 129. 

JOGÁSZ OSZTATLAN SZAK alcím 7.1.1. pont a) alpont 11. bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„Ismeri a hazai (közte az agrárágazat, a szövetkezetek), az európai és nemzetközi jog legfontosabb 

tételes jogi szabályait, a meghatározó alkotmánybírósági, bírósági döntéseket.” 

 

8. A képzési és kimeneti követelmények 5. melléklet VI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK 

KÉPZÉSI TERÜLET cím, 137. ELLÁTÁSILÁNC-MENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI SZAK, 

143. MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK és 144. MASTER OF BUSINESS 

ADMINISTRATION (MBA) MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 5.1. alpontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„5.1. A felsőoktatási intézmény képzési programjában és annak részeként a képzés tantervében a 

tanulmányi és vizsgaszabályzatban, a képzéshez kapcsolódó ajánlott tantervben meghatározottak 

szerint a korábban megszerzett tudás értékelésére, a képzés módszereire, a kreditgyűjtésre egyedi 

rendelkezéseket tartalmazó tanterve szerint lehet 2 félév.” 

 

9. A képzési és kimeneti követelmények 5. melléklet VI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK 

KÉPZÉSI TERÜLET cím, 147. NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS 

MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 5. pontja a következő 5.1. alponttal egészül ki: 

 

„5.1. A felsőoktatási intézmény képzési programjában és annak részeként a képzés tantervében a 

tanulmányi és vizsgaszabályzatban, a képzéshez kapcsolódó ajánlott tantervben meghatározottak 

szerint a korábban megszerzett tudás értékelésére, a képzés módszereire, a kreditgyűjtésre egyedi 

rendelkezéseket tartalmazó tanterve szerint lehet 2 félév.” 

 

10. A képzési és kimeneti követelmények  

 

a) 3. melléklet V. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET cím, 14. 

FELSŐFOKÚ EGÉSZSÉGÜGYI ADMINISTRÁTOR FELSŐOKTATÁSI SZAKÉPZÉS alcím 

címében az „administrátor” szövegrész helyébe az „adminisztrátor” szöveg, a „szaképzés” 

szövegrész helyébe a „szakképzés” szöveg, 

 

b) 4. melléklet II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET cím, 19. KELETI 

NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím, 2. pont 17-27. francia bekezdésében 

a „Cultures” szövegrész helyébe a „Cultures,” szöveg, 

 

c) 5. melléklet II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET cím, 56. JAPAN-

TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím címében és 1. pontjában a „japan-

tanulmányok” szövegrész helyébe a „japán-tanulmányok” szöveg, 

 



3 
 

d) 5. melléklet II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET cím, 56. JAPAN-

TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 8.1. alpontjában a „A japanológia szakos 

bölcsész” szövegrész helyébe a „A Japán-szakértő” szöveg, 

  

e) 5. melléklet II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET cím, 58. KOREA-

TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 1. pontjában a „Kore-tanulmányok” 

szövegrész helyébe a „Korea-tanulmányok” szöveg, 

  

f) 5. melléklet II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET cím, 70. MONGOLIA-

TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím címében és 1. pontjában a „Mongolia-

tanulmányok” szövegrész helyébe a „Mongólia-tanulmányok” szöveg, 

 

g) 5. melléklet II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET cím, 70. MONGOLIA-

TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontjában a „Mongolia-szakértő” 

szövegrész helyébe a „Mongólia-szakértő” szöveg, az „Export” szövegrész helyébe az „Expert” 

szöveg, 

  

h) 5. melléklet II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET cím, 86. KÍNAI-

TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím címében és 1. pontjában a „Kínai-

tanulmányok” szövegrész helyébe a „Kína-tanulmányok” szöveg, 

 

i) 5. melléklet VI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET cím, 147. NEMZETKÖZI 

GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS alcím címében a „GAZDÁLKODÁS” szövegrész helyébe a 

„GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK” szöveg, 

 

j) 1., 5. és 6. mellékletében szereplő „mesterszak” szövegrész helyébe a „mesterképzési szak” 

szöveg, a „mesterszakos” szövegrész helyébe a „mesterképzési szakos” szöveg, a „mesterszakot” 

szövegrész helyébe a „mesterképzési szakot” szöveg, a „mesterszakra” szövegrész helyébe a 

„mesterképzési szakra” szöveg, a „mesterszakon” szövegrész helyébe a „mesterképzési szakon” 

szöveg, 

 

k) 4. és 5. mellékletében szereplő „könyvtár és információtudomány” szövegrész helyébe a 

„könyvtár- és információtudomány” szöveg 

 

lép. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


