
Általános tájékoztató a kreditelismerésről 

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

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

főiskolai szintű – végzettséggel rendelkezik. A legalább alapképzésben szerzett végzettség 

önmagában még nem feltétlenül elég arra, hogy egy adott mesterképzési szakra felvételt 

lehessen nyerni. Minden mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményében 

(15/2006. OM rendelet) megtalálható, hogy a belépéshez mely alapképzésben szerzett 

szakok fogadhatók el előzményként. 

 

Az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók: 

 

1. teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok (a továbbiakban: A-típusú 

bemenet), 

2. meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok 

(a továbbiakban: B-típusú bemenet), 

3. meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével bármely egyéb szak (a továbbiakban: 

C-típusú bemenet). 

 

Aki olyan szakon szerez oklevelet, ami az adott mesterképzés esetében teljes kreditérték 

beszámításával elfogadható (A-típusú bemenet), az külön vizsgálat nélkül, az oklevelének és a 

jelentkezéshez szükséges, a honlapunk Egyetemek, főiskolák menüponton belül az intézményi 

oldalakon meghatározott dokumentumok benyújtásával jelentkezhet. 

 

Annak a jelentkezőnek, aki B-, vagy C-típusú bemeneti oklevéllel rendelkezik, a 

mesterképzést meghirdető felsőoktatási intézmény előzetes kreditelismerési eljárásban 

megvizsgálja, hogy az adott mesterképzési szakra történő belépéshez a korábban 

megszerzett kreditjei alapján mennyi szakterületi kreditje ismerhető el. Ha 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, az első két félévben, a felsőoktatási intézmény tanulmányi 

és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szereznie. 

 

Az előzetes kreditelismerési eljárást írásban, már a felsőoktatási felvételi eljárás előtt 

célszerű kezdeményezni a felsőoktatási intézménynél (ezért „előzetes" a kreditelismerési 

eljárás). A 2020. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban már kizárólag a 

kreditelismerésről szóló határozatot kell központilag benyújtani. A kreditelismerési 

eljárásért a felsőoktatási intézmények díjat kérhetnek. 

https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak

