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A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS 

 

Kérelem benyújtási határideje: 2020. május 30. 

 

A határozat E-felvi rendszerbe történő feltöltésének határideje:  

2020. július 9. 
 

 

1. MI A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS CÉLJA? 

A mesterképzés a második felsőfokú végzettségi szint, amelyre kizárólag az vehető fel, aki legalább 

alapképzésben szerzett – vagy a 2006 előtti képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű – 

végzettséggel rendelkezik. 

Azonban legalább az alapképzésben vagy a főiskolai szintű képzésben szerzett végzettség önmagában 

még nem feltétlenül elég arra, hogy egy adott mesterképzési szakra felvételt lehessen nyerni. Minden 

mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározásra került, hogy egy adott 

mesterképzésbe történő belépésnél mely alapképzésben szerzett szakok fogadhatók el előzményként. 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

87/2015. (IV.9.) kormányrendelet 57.§ (6) bekezdése alapján: 

„A felsőoktatási intézménynek kérelemre az előzetes kreditátviteli eljárást le kell folytatnia.  

Az előzetes kreditátviteli eljárás során a kérelmező által teljesített, valamint a kérelem 

benyújtásakor folyamatban levő félév végéig várhatóan teljesítendő tanulmányi követelmények (a 

teljesítés feltételéhez kötött) kreditelismeréséről és egyben a felvételi feltételekben szereplő kreditek 

(teljesítés feltételéhez kötött) meglétéről hoz döntést a kreditátviteli bizottság.  

A felsőoktatási intézmény a kreditátviteli bizottság által elismert krediteket a tanulmányok tényleges 

megkezdésekor újabb kérelem nélkül elismertnek tekinti.” 
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2. KINEK SZÜKSÉGES A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS? 

 

A Milton Friedman Egyetem által folytatott mesterképzésekre vonatkozó teljes- és elsősorban 

figyelembe vehető szakok listája itt található. 
 

ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 

NEM KELL 
kreditelismerési eljárás 

 

18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján 

TELJES KREDITÉRTÉKKEL 

figyelembe vehető szakok (alapképzés) 

KELL 

kreditelismerési eljárás 
a 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján 

elsősorban figyelembe vehető szakok 

 

az andragógia és  

a közösségszervező alapképzési szak,  

továbbá  

 

a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 

szerinti főiskolai szintű  

művelődésszervező,  

személyügyi szervező,  

munkavállalási tanácsadó szak, illetve ezekkel 

megfeleltethető korábbi főiskolai szintű szakok 

(népművelés, közművelődési szakember),  

 

a bölcsészettudomány képzési területről  

a pedagógia,  

a pszichológia;  

 

a gazdaságtudományok képzési területről  

az emberi erőforrások;  

 

a társadalomtudomány képzési területről  

a szociológia,  

a politológia,  

az informatikus könyvtáros és  

a kulturális antropológia alapképzési szak,  

 

a pedagógusképzés képzési terület alapképzési szakjai. 

 

a bölcsészettudomány és társadalomtudomány képzési 

területről bármely alapképzési szak 

továbbá 

 

azon Jelentkező esetében, aki az 1993. évi LXXX. 

törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű 

alapképzésben szerzett végzettséget, valamint 

 

aki külföldi felsőoktatási intézményben szerzett 

alapfokozatot és szakképzettséget 

 

 A mesterképzésbe való  

belépéshez szükséges minimális kreditek száma 

 

30 kredit az alábbi területekről: 
 

bölcsészettudományi diszciplínákhoz tartozó 

alapismeretek: pedagógiai, pszichológiai, filozófiai, 

etikai ismeretek; felnőttképzési ismeretek; 

kommunikációtudományi ismeretkör: 

kommunikációfejlesztés; informatika, könyvtárismeret; 
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társadalomtudományi alapismeretek: társadalomismeret, 

szociológia, antropológia, politológia; 

gazdasági és jogi ismeretek. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján ezekből legalább 15 

kredittel rendelkezzen. 
A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg 

kell szerezni.  

 

 

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 

NEM KELL 
kreditelismerési eljárás 

18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján 
TELJES KREDITÉRTÉKKEL 

figyelembe vehető szakok (alapképzés) 
 

KELL 
kreditelismerési eljárás 

a 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján, de 

ELSŐSORBAN 
figyelembe vehető szakok (alapképzés) 

 

 

Kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak, 

valamint  
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 

szerinti főiskolai szintű kommunikáció alapképzési 

szak. 

 

A bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok,  
a jogi, az informatika, a művészet,  
a művészetközvetítés és a társadalomtudomány 

képzési területek alapképzési szakjai 

 

azon Jelentkező esetében, aki az 1993. évi LXXX. 

törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű 

alapképzésben szerzett végzettséget, valamint 

 

aki külföldi felsőoktatási intézményben szerzett 

alapfokozatot és szakképzettséget 

 

 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges 

minimális kreditek száma 

 

30 kredit az alábbi területekről: 
 

a hálózati kommunikáció, a gazdálkodás és 

menedzsment, a HR, a kulturális antropológia, a 

kultúratudomány, a kommunikáció, a marketing, a 

médiaelmélet, a médiakultúra, a médiaműveltség, a 

munkapszichológia, az interkulturális alapismeretek, a 

művészet és művészetközvetítés, a nyelvtudomány, a 

nemzetközi kommunikáció, a speciális 

médiaismeretek, a szociológia, a szociálpszichológia 

és a PR területeiről. 
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NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 

NEM KELL 
kreditelismerési eljárás 

 

18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján 
TELJES KREDITÉRTÉKKEL 

figyelembe vehető szakok (alapképzés) 

KELL 
kreditelismerési eljárás 

18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján, de 

ELSŐSORBAN 
figyelembe vehető szakok (alapképzés) 

A nemzetközi tanulmányok és  
a nemzetközi igazgatási alapképzési szak 

A társadalomtudomány; a bölcsészettudomány;  
a gazdaságtudományok; a jogi; valamint  
az államtudományok képzési területekhez tartozó 

alapképzési szakok 

 

továbbá 

 
azon Jelentkező esetében, aki az 1993. évi LXXX. 

törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű 

alapképzésben szerzett végzettséget, valamint 

 

aki külföldi felsőoktatási intézményben szerzett 

alapfokozatot és szakképzettséget 

 

A mesterképzésbe való  
belépéshez szükséges minimális kreditek 

száma 

 

60 kredit az alábbi területekről: 

− társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, 

filozófia, antropológia, pszichológia, 
− jogi-igazgatási ismeretek: közjog és magánjog, 

alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika, 

gazdasági jog, 
− gazdasági ismeretek: közgazdaságtan, makro-

mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, 

pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan, 
− politikatudományi: politikai gondolkodás, 

politikatörténet, nemzetközi tanulmányok, 
− történeti, kulturális és nyelvtudományi 

ismeretek: gazdaság-, társadalom- és 

kultúrtörténeti ismeretek, nyelvtudományi, 

filológiai ismeretek területein. 
 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján ezekből 

legalább 30 kredittel rendelkezzen. 
 

A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint 

meg kell szerezni.  
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POLITIKATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 

NEM KELL 
kreditelismerési eljárás 

 

18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján 
TELJES KREDITÉRTÉKKEL 

figyelembe vehető szakok (alapképzés) 

KELL 
kreditelismerési eljárás 

18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján, de 

ELSŐSORBAN 
figyelembe vehető szakok (alapképzés) 

 

A társadalomtudomány képzési területről  
a politológia,  
a politikatudományok,  
a nemzetközi tanulmányok,  
a társadalmi tanulmányok,  
 

az államtudományi képzési területről  
az igazgatásszervező,  
a közigazgatás-szervező alapképzési szak. 
 

 

A társadalomtudományi képzési területről  
a kommunikáció- és médiatudomány,  
a kulturális antropológia,  
a szociológia,  
 

a gazdaságtudományok képzési területről  
az alkalmazott közgazdaságtan,  
a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés,  
a közszolgálati,  
az emberi erőforrások,  
a nemzetközi gazdálkodás,  
 

a bölcsészettudomány képzési területről  
a történelem,  
a szabad bölcsészet,  
az andragógia,  
a közösségszervezés alapképzési szak, 

 
továbbá 

 
azon Jelentkező esetében, aki az 1993. évi LXXX. 

törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű 

alapképzésben szerzett végzettséget, valamint 

 

aki külföldi felsőoktatási intézményben szerzett 

alapfokozatot és szakképzettséget 

 

A mesterképzésbe való  
belépéshez szükséges minimális kreditek 

száma 

 

60 kredit az alábbi területekről: 
 

a politikatudomány, a politikai gondolkodás, a 

politikatörténet, a nemzetközi viszonyok elmélete, az 

Európa-tanulmányok, az alkotmánytan, a közigazgatástan, 

a közpolitika ismeretkörökből. 
 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján ezekből legalább 

40 kredittel rendelkezzen. 
 

A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint 

meg kell szerezni.  
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NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 

 

NEM KELL 
kreditelismerési eljárás 
 

18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján  
TELJES KREDITÉRTÉKKEL  
figyelembe vehető szakok (alapképzés) 

 

 

a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak 

KELL 
kreditelismerési eljárás 
18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján, de 

ELSŐSORBAN  
figyelembe vehető szakok (alapképzés) 

A gazdaságtudományok képzési területről  
a gazdálkodási és menedzsment,  
az emberi erőforrások,  
a kereskedelem és marketing,  
a pénzügy és számvitel,  
a turizmus-vendéglátás,  
az üzleti szakoktató,  
az alkalmazott közgazdaságtan,  
a gazdaságelemzés,  
a közszolgálati, valamint  
 

a társadalomtudomány képzési területről  
a nemzetközi tanulmányok alapképzési szak. 
 

A mesterképzésbe való  
belépéshez szükséges minimális kreditek 

száma 

45 kredit az alábbi területekről: 
 

közgazdasági és módszertani ismeretek (mikro- és 

makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, 

gazdaságelmélet, közgazdaság-elmélettörténet, 

gazdaságpolitika, matematika, statisztika, informatika) 

területéről legalább 18 kredit; 
 

üzleti alapismeretek (pénzügytan, vállalati pénzügyek, 

vállalati gazdaságtan, marketing, számvitel, vezetés és 

szervezés, emberi erőforrás gazdálkodás) területéről 

legalább 12 kredit; 
 

szakmai ismeretek területéről legalább 15 kredit. 
 

 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján ezekből legalább 

15 kredittel rendelkezzen. 
 

A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint 

meg kell szerezni.  
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Minden esetben LE KELL FOLYTATNI A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁST 
- azon Jelentkező esetében, aki az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű 

alapképzésben szerzett végzettséget, valamint 

- aki külföldi felsőoktatási intézményben szerzett alapfokozatot és szakképzettséget! 

 

Amennyiben a Jelentkező korábbi tanulmányai alapján nem ismerhető el a képzési és kimeneti 

követelményekben minimálisan meghatározott szakterületi kredit, de a felvételi összpontszáma 

elérné az adott mesterképzési szakon meghatározott felvételi ponthatárt, abban az esetben sem nyerhet 

besorolást és az alapján felvételt az adott mesterképzési szakra.  

 

Amennyiben a Jelentkező csak a minimálisan előírt szakterületi kreditszámmal rendelkezik, akkor 

a Jelentkező felvehető ugyan, de a képzési és kimeneti követelményekben előírt minimális, valamint 

szükséges kreditszám különbözetét a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel 

párhuzamosan, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint meg kell 

szereznie. 
 

3. MILYEN DOKUMENTUMOK KELLENEK? 

A kreditelismerési eljárás a Jelentkező által benyújtott kérelemre indul, amelyhez alábbi 

dokumentumokat szükségesek: 
1. kreditelismerési kérelem és a mesterképzésre történő felvétel feltételeként előírt ismeretek 

teljesítését igazoló melléklet:  

• Andragógia (MA) 

• Kommunikáció és médiatudomány (MA) 

• Nemzetközi tanulmányok (MA) 

• Politikatudomány (MA) 

• Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) 

2. a felsőoktatásban korábban teljesített vagy folyamatban lévő tanulmányokat igazoló 

dokumentumok (leckekönyv, törzslapkivonat vagy oklevélmelléklet) másolata 
 

 

4. A BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ 

A 2020. évi általános felvételi eljárásban a kreditelismerési eljáráshoz lefolytatásához szükséges 

dokumentumokat 

2020. május 30-ig 

kell benyújtani. 
 

Azon Jelentkező esetében, akinek még folyamatban lévő tanulmányai (vizsga) vannak a kérelem 

benyújtásának a határideje: 2020. június 30. (szerda) 

 

 

5. A BENYÚJTÁS MÓDJA, HELYE 

Figyelemmel az elrendelt veszélyhelyzetre a kérelmet kizárólag postai úton vagy 

elektronikus úton lehet benyújtani az alábbiak szerint: 
 

Milton Friedman Egyetem 

1039 Budapest, Kelta utca 2. 

A borítékra kérjük ráírni: „Előzetes kreditelismerési eljárás” 
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Telefon: 06-1-454-7610 

 

Elektronikus úton:  

felveteli@uni-milton.hu 
 

 

6. AZ ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ, HIÁNYPÓTLÁS 

A kreditelismerési eljárásban az ügyintézési határidő a kérelem benyújtására nyitva álló határidő 

elteltétől számított 21 nap. 
 

A beérkezett kérelmeket a Hallgatói Információs Központ munkatársa formai szempontból 

ellenőrzi.  

A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén hiánypótlásra hívja fel a Jelentkezőt a 

kérelmében megadott elektronikus levelezési címén. Elektronikus levelezési cím hiánya esetén az 

ügyintéző telefonon, ennek sikertelensége esetén postai úton szólítja fel a Jelentkezőt hiánypótlásra. A 

hiánypótlásra felszólítás ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

A hiánypótlási felhívásnak a Jelentkező haladéktalanul köteles eleget tenni! A hiánypótlás 

határideje a felszólítás közlésétől, ill. kézhez vételétől számított 8. nap. 
 

7. A DÖNTÉS 

A benyújtott kérelemről az Egyetem Kreditátviteli Bizottsága határozatot hoz. 

A Kreditátviteli Bizottság döntése az adott év felvételi eljárásaira (keresztféléves-, általános- és 

pótfelvételi eljárás) érvényes.  
Amennyiben a Jelentkező kérelme az egyik felvételi eljárásban elutasításra került, a soron következő 

eljárásban újabb kérelemmel élhet. 
 

8. A JOGORVOSLAT 

A Kari Kreditelismerési Bizottság határozata ellen a Jelentkező csak az eljárással kapcsolatos 

jogszabályok megsértése esetén fellebbezhet, a jogszabály megsértését pontosan meghatározó 

indoklással. 
A fellebbezést az elutasító határozat közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 

napon belül a rektornak címezve, a Kreditátviteli Bizottsághoz kell benyújtani. A határidő után érkezett 

fellebbezés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 

 

9. A DÖNTÉS KÖZLÉSE 

A kreditelismerési eljárásban hozott határozatot az Egyetem a Jelentkező által az E-felvi-ben 

megadott email címre továbbítja!  

 

A kreditelismerési határozatot a Jelentkezőnek legkésőbb 2020. július 9-ig (a felvételi eljárás 

hiánypótlási határidejéig) elektronikusan fel kell töltenie a Felvi.hu, E-felvételi oldalára a 

„Csatolandó dokumentumok/egyéb” rovatba. 

 

MÁS FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY KREDITELISMERÉSI HATÁROZATÁT A  MILTON 

FRIEDMAN EGYETEM NEM FOGADJA EL! 
 


