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MELYIK ALAPFOKOZAT ÉS SZAKKÉPZETTSÉG ESETÉN 

KELL LEFOLYTATNI A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁST? 

 

Képzési 
terület 

MESTERKÉPZÉS 

NEM KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
TELJES 

KREDITÉRTÉKKEL  
figyelembe vehető 

szakok (alapképzés) 

KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
ELSŐSORBAN  

figyelembe vehető szakok 
(alapképzés) 

Felvétel 
feltételéül  
elismerhető 

kreditek 
száma 

 

A mesterképzésbe történő belépéshez/felvételhez szükséges 
ismeretek 

Gazdaságtudományok 
BIZTOSÍTÁSI ÉS PÉNZÜGYI 
MATEMATIKA 

gazdaság- és pénzügy-

matematikai elemzés 

alkalmazott 

közgazdaságtan 

pénzügy és számvitel 

matematika  

közszolgálati 

gazdálkodási és menedzsment 

kereskedelem és marketing 

emberi erőforrások 

fizika 

gazdaságinformatikus 

mérnökinformatikus 

programtervező informatikus  

üzleti adattudomány 

70 
kredit 

min. 
40 

kredit 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 
70 kredit az alábbi területekről:  
- módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 
legalább 35 kredit; 
- közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, piacszerkezet, 
nemzetközi gazdaságtan, pénzügy) területéről legalább10 kredit; 
- üzleti ismeretek (számvitel, kontrolling, adózási ismeretek, 
vállalatértékelés, vezetés-szervezés, üzleti etika, üzleti kommunikáció, 
marketing, vállalati gazdaságtan, vállalati pénzügy) területéről legalább 15 
kredit; 
- társadalomtudományi ismeretek (gazdasági jog, szociológia, európai 
uniós ismeretek, pszichológia) területéről legalább 10 kredit. 
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkező a korábbi 
tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 40 kredittel 
rendelkezzen.  A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint 
kell megszerezni. 

Társadalomtudomány DIPLOMÁCIA 
- 
 

- 

 
60 

kredit 

min. 
60 

kredit 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 

60 kredit az alábbi területekről: 

- politikatudomány, nemzetközi tanulmányok 30 kredit 

- közgazdasági ismeretek (közgazdaságtan, makro-, mikroökonómia, 
vállalatgazdaságtan, nemzetközi gazdaságtan) 30 kredit 
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Képzési 
terület 

MESTERKÉPZÉS 

NEM KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
TELJES 

KREDITÉRTÉKKEL  
figyelembe vehető 

szakok (alapképzés) 

KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
ELSŐSORBAN  

figyelembe vehető szakok 
(alapképzés) 

Felvétel 
feltételéül  
elismerhető 

kreditek 
száma 

 

A mesterképzésbe történő belépéshez/felvételhez szükséges 
ismeretek 

Társadalomtudomány 

EGÉSZSÉGPOLITIKA, 
TERVEZÉS ÉS 
FINANSZÍROZÁS 

társadalmi tanulmányok  
szociológia  
egészségügyi gondozás és 
prevenció 
ápolás és betegellátás 
egészségügyi szervező 
alkalmazott 
közgazdaságtan 
gazdálkodási és 
menedzsment 
közszolgálati 

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. 

30 
kredit 

min. 
30 

kredit 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 
30 kredit a közgazdasági ismeretek, a társadalompolitika, a statisztika, a 
politikatudomány, a szociológia, a pszichológia, a kommunikáció, a 
számítástechnika, az epidemiológia, a népegészségügyi medicina, az 
egészségügyi informatika, az egészségügyi igazgatás területeiről. 

Gazdaságtudományok 
ELLÁTÁSILÁNC-
MENEDZSMENT 

kereskedelem és 
marketing 
alkalmazott 
közgazdaságtan 
emberi erőforrások 
gazdálkodási és 
menedzsment 
közszolgálati 
nemzetközi gazdálkodás 
pénzügy és számvitel 
turizmus-vendéglátás 

filozófia, politika, gazdaság 
gazdaság- és pénzügy-
matematikai elemzés 
üzleti szakoktató 
gazdaságinformatikus 
mérnökinformatikus 
programtervező informatikus 
közlekedésmérnöki 
műszaki menedzser 
gépészmérnök 
üzleti adattudomány 

20 
kredit 

min. 
20 

kredit 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 

20 kredit az alábbi területekről: 

- módszertani alapismeretek (matematika, statisztika, informatika), 

közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi 

gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, 

gazdaságstatisztika, közgazdaságtanelmélettörténet, 

gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika ágazati és funkcionális 

gazdaságtan, közösségi gazdaságtan), és társadalomtudományi 

ismeretek (európai uniós, általános és gazdasági jogi ismeretek, 

gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia) területéről együttesen 

összesen 10 kredit; 

- üzleti és kötelező szakmai alapismeretek (vállalatgazdaságtan, 
gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, döntéselmélet és 
módszertan, üzleti etika, tevékenységmenedzsment, értékteremtő 
folyamatok menedzsmentje, stratégiai tervezés, pénzügy, számvitel, 
kontrolling) 10 kredit. 
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Képzési 
terület 

MESTERKÉPZÉS 

NEM KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
TELJES 

KREDITÉRTÉKKEL  
figyelembe vehető 

szakok (alapképzés) 

KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
ELSŐSORBAN  

figyelembe vehető szakok 
(alapképzés) 

Felvétel 
feltételéül  
elismerhető 

kreditek 
száma 

 

A mesterképzésbe történő belépéshez/felvételhez szükséges 
ismeretek 

Informatika GAZDASÁGINFORMATIKUS gazdaságinformatikus 

mérnökinformatikus 
programtervező informatikus 
üzleti adattudomány 

70 
kredit 

min. 
40 

kredit 

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, vállalatgazdaságtani, 
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. 

üzemmérnök-informatikus 
60 

kredit 
1 

Az üzemmérnök-informatikus alapképzési szakról a mesterképzésbe való belépéshez 
szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:  
- természettudományos alapismeretek (analízis, statisztika, operációkutatás) 10 
kredit, gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, pénzügyi ismeretek, 
számvitel, kontrolling) 20 kredit;  
- informatikai ismeretek (számítógép-architektúrák, adatbázisok, üzleti intelligencia, 
vállalatirányítási rendszerek, minőségbiztosítás, informatikai audit, rendszerfejlesztés) 
30 kredit.  
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a 60 
kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a 
felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

 
1 A gazdaságinformatikus mesterképzésbe való felvétel feltétele üzemmérnök-informatikus alapképzés esetén, hogy a kreditelismerési táblázatban felsorolt ismeretkörökben a 60 kreditet a mesterfokozat megszerzésére 

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. 
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Képzési 
terület 

MESTERKÉPZÉS 

NEM KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
TELJES 

KREDITÉRTÉKKEL  
figyelembe vehető 

szakok (alapképzés) 

KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
ELSŐSORBAN  

figyelembe vehető szakok 
(alapképzés) 

Felvétel 
feltételéül  
elismerhető 

kreditek 
száma 

 

A mesterképzésbe történő belépéshez/felvételhez szükséges 
ismeretek 

Társadalomtudomány 
GAZDASÁGI-
VISELKEDÉSELEMZÉS 

a gazdaságtudományok 
képzési terület alapképzési 
szakjai 

- 
 

60 
kredit 

min. 
48 

kredit 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 
60 kredit az alábbi területekről:  
- közgazdasági és üzleti alapismeretek (mikro- és makroökonómia, 

nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, 

gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, 

gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi 

gazdaság; vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy, 

számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti 

kommunikáció, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek, értékteremtő 

folyamatok menedzsmentje, vezetés és szervezés, üzleti tervezés, 

vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés, controlling, emberi 

erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs 

rendszerek) 30 kredit 

- társadalomtudományi alapismeretek és kutatási módszerek ismerete 

(szociológia, pszichológia, szociálpszichológia, szervezetpszichológia, 

társadalomtörténet, kulturális antropológia, EU-ismeretek, közpolitikai 

ismeretek, gazdaságtörténet, a társadalomtudományos kutatás 

módszerei, piac- és közvélemény-kutatási ismeretek) 15 kredit 

- módszertani alapismeretek: matematikai, statisztikai, adatelemzési, 

informatikai ismeretek (valószínűség-számítás, matematikai statisztika, 

gazdasági matematika, számítógépes adatelemzés) legalább 15 kredit. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkező a korábbi 
tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 48 kredittel 
rendelkezzen.  A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint 
kell megszerezni. 
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Képzési 
terület 

MESTERKÉPZÉS 

NEM KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
TELJES 

KREDITÉRTÉKKEL  
figyelembe vehető 

szakok (alapképzés) 

KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
ELSŐSORBAN  

figyelembe vehető szakok 
(alapképzés) 

Felvétel 
feltételéül  
elismerhető 

kreditek 
száma 

 

A mesterképzésbe történő belépéshez/felvételhez szükséges 
ismeretek 

Gazdaságtudományok 
HALADÓ ELLÁTÁSILÁNC-
MENEDZSMENT 

- 
- 
 

48 
kredit 

min. 
36 

kredit 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 48 
kredit az alábbi területekről: 
- módszertani alapismeretek (matematika, statisztika, informatika), közgazdasági 
ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet-
gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, 
közgazdaságtanelmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika ágazati 
és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan) és társadalomtudományi 
ismeretek (európai uniós, általános és gazdasági jogi ismeretek, 
gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia) területéről együttesen összesen 12 
kredit; 
- üzleti és kötelező szakmai alapismeretek (vállalatgazdaságtan, gazdasági jog, 
marketing, vezetés és szervezés, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, 
stratégiai tervezés, pénzügy, számvitel, kontrolling) 12 kredit;  
- logisztika és ellátásilánc-menedzsment alapismeretek 
(tevékenységmenedzsment, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, logisztika, 
disztribúció, beszerzés, termelésmenedzsment, szolgáltatásmenedzsment, 
ellátásilánc-menedzsment) 24 kredit. 
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkező a korábbi tanulmányai 
alapján a felsorolt területeken legalább 36 kredittel rendelkezzen.  
A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. 

Társadalomtudomány 
KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS 
MÉDIATUDOMÁNY 

kommunikáció- és 
médiatudomány 
alapképzési szak, valamint 
a felsőoktatásról szóló 
1993. évi LXXX. törvény 
szerinti főiskolai szintű 
kommunikáció alapképzési 
szak. 
 

bölcsészettudomány 
gazdaságtudományok 
jogi 
informatika 
művészet 
művészetközvetítés  
a társadalomtudomány képzési 
területek alapképzési szakjai 
 

30 
kredit 

min. 
30 

kredit 

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint 
szükséges minimális kreditek száma legalább 30 kredit: 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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Képzési 
terület 

MESTERKÉPZÉS 

NEM KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
TELJES 

KREDITÉRTÉKKEL  
figyelembe vehető 

szakok (alapképzés) 

KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
ELSŐSORBAN  

figyelembe vehető szakok 
(alapképzés) 

Felvétel 
feltételéül  
elismerhető 

kreditek 
száma 

 

A mesterképzésbe történő belépéshez/felvételhez szükséges 
ismeretek 

Gazdaságtudományok KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ 

alkalmazott 
közgazdaságtan 
gazdaság- és- pénzügy-
matematikai elemzés 

emberi erőforrások       
filozófia, politika, gazdaság 
gazdálkodás és menedzsment 
kereskedelem és marketing 
nemzetközi gazdálkodás 
pénzügy és számvitel 
turizmus-vendéglátás 
üzleti adattudomány 
üzleti szakoktató 
gazdaságinformatikus 

80 
kredit 

min. 
50 

kredit 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 
80 kredit az alábbi területekről:  
- gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek (mikroökonómia, 
makroökonómia, közgazdaság, gazdálkodás) területéről 50 kredit;  
- módszertani ismeretek (matematika, statisztika, ökonometria, 
döntéstudomány és informatikai ismeretek) területéről 30 kredit.  
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi 
tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 50 kredittel 
rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint 
kell megszerezni. 

Gazdaságtudományok 
KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS 
KÖZPOLITIKA 

alkalmazott 
közgazdaságtan 

gazdálkodási és menedzsment         
emberi erőforrások   
filozófia, politika, gazdaság 
nemzetközi gazdálkodás                             
pénzügy és számvitel 
nemzetközi tanulmányok  
politikatudomány  
szociális munka                                      
szociológia 
munkaügyi és 
társadalombiztosítási igazgatási 
igazgatásszervező 
nemzetközi igazgatási 
közigazgatás-szervező 
egészségügyi szervező 
üzleti adattudomány 

20 
kredit 

min. 
20 

kredit 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 

legalább 20 kredit az alábbi területekről: 

- módszertani, gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek 

összesen 15 kredit, ebből módszertani ismeretek 5 kredit, gazdaságtani 

ismeretek 5 kredit, társadalomtudományi ismeretek 5 kredit; 

- szakspecifikus ismeretek (közszolgálati intézmények, kormányzati 
szintek gazdálkodása, irányítása, közpolitikai, szakpolitikai ismeretek, 
közjogi, társadalompolitikai ismeretek) 5 kredit 
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Képzési 
terület 

MESTERKÉPZÉS 

NEM KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
TELJES 

KREDITÉRTÉKKEL  
figyelembe vehető 

szakok (alapképzés) 

KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
ELSŐSORBAN  

figyelembe vehető szakok 
(alapképzés) 

Felvétel 
feltételéül  
elismerhető 

kreditek 
száma 

 

A mesterképzésbe történő belépéshez/felvételhez szükséges 
ismeretek 

Gazdaságtudományok KÖZÖSSÉGI KORMÁNYZÁS 
alkalmazott 
közgazdaságtan 

- 
 

48 
kredit 

min. 
36 

kredit 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 

48 kredit az alábbi területek bármelyikéről, azzal, hogy az alábbi minimum 

feltételek teljesüljenek: 

- módszertani ismeretek minimum 5 kredit 

-gazdaságtani ismeretek minimum 5 kredit,  

- társadalomtudományi ismeretek minimum 5 kredit; 

- szakspecifikus ismeretek (közszolgálati intézmények, kormányzati 

szintek gazdálkodása, irányítása, közpolitikai, szakpolitikai ismeretek, 

közjogi, társadalompolitikai ismeretek) minimum 5 kredit. 

Amennyiben a jelentkező a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt 
teru ̈leteken legalább 36 kredittel rendelkezik, akkor a mesterképzésben a 
hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. 

Gazdaságtudományok MARKETING 

kereskedelem és 
marketing 
gazdálkodási és 
menedzsment 
nemzetközi gazdálkodás 
pénzügy és számvitel 
műszaki menedzser 

alkalmazott közgazdaságtan 
emberi erőforrások 
filozófia, politika, gazdaság 
gazdaságelemzés 
kommunikáció- és 
médiatudomány 
közszolgálati 
turizmus-vendéglátás  
üzleti szakoktató 
üzleti adattudomány 

5 
kredit 

min. 
5 

kredit 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 

legalább  5 kredit az alábbi területekről: 

- módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika)   

- elméleti közgazdaságtani ismeretek (mikro- és makroökonómia, 

nemzetközi gazdaságtan, regionális gazdaságtan, gazdaságtörténet)  

- üzleti szakmai ismeretek (vállalatgazdaságtan, vállalati pénzügy, 
marketing, számvitel, vezetés-szervezés, emberi erőforrás). 
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Képzési 
terület 

MESTERKÉPZÉS 

NEM KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
TELJES 

KREDITÉRTÉKKEL  
figyelembe vehető 

szakok (alapképzés) 

KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
ELSŐSORBAN  

figyelembe vehető szakok 
(alapképzés) 

Felvétel 
feltételéül  
elismerhető 

kreditek 
száma 

 

A mesterképzésbe történő belépéshez/felvételhez szükséges 
ismeretek 

Gazdaságtudományok 
MARKETINGSTRATÉGIA ÉS 
INNOVÁCIÓ 

- 
- 
 

48 
kredit 

min. 
36 

kredit 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 

48 kredit az alábbi területekről bármelyikéről, azzal, hogy az alábbi 

minimum feltételek teljesüljenek: 

- módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) legalább 10 

kredit 

- elméleti közgazdaságtani ismeretek (mikro- és makroökonómia, 

nemzetközi gazdaságtan, regionális gazdaságtan, gazdaságtörténet)  

és/vagy társadalomtudományi ismeretek (szociológia, pszichológia, 

kommunikáció) legalább 10 kredit 

- üzleti szakmai ismeretek (vállalatgazdaságtan, vállalati pénzügy, 

számvitel, vezetés-szervezés, emberi erőforrás), legalább 10 kredit 

-marketing szakmai ismeretek (marketing, marketingtervezés, 

marketingmenedzsment, marketingkutatás, fogyasztói magatartás, 

marketingkommunikáció, digitális marketing) legalább 15 kredit 

Amennyiben a jelentkező a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt 
teru ̈leteken legalább 36 kredittel rendelkezik, akkor a mesterképzésben a 
hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. 
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Képzési 
terület 

MESTERKÉPZÉS 

NEM KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
TELJES 

KREDITÉRTÉKKEL  
figyelembe vehető 

szakok (alapképzés) 

KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
ELSŐSORBAN  

figyelembe vehető szakok 
(alapképzés) 

Felvétel 
feltételéül  
elismerhető 

kreditek 
száma 

 

A mesterképzésbe történő belépéshez/felvételhez szükséges 
ismeretek 

Gazdaságtudományok 
MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 

alkalmazott 
közgazdaságtan 
emberi erőforrások 
gazdálkodási és 
menedzsment 
gazdaság- és pénzügy-
matematikai elemzés 
kereskedelem és 
marketing 
közszolgálati 
nemzetközi gazdálkodás 
pénzügy és számvitel  
turizmus-vendéglátás 
üzleti szakoktató 
gazdaságinformatikus 
gazdaság- és 
vidékfejlesztési 
agrármérnök 
műszaki menedzser 
egészségügyi szervező 
üzleti adattudomány  

 
60 

kredit 
 

min. 
30 

kredit 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 

60 kredit az alábbi területekről: 

- módszertani alapismeretek (matematika, statisztika, informatika) 15 

kredit; 

- közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi 

gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, 

gazdaságstatisztika, közgazdaságtanelmélettörténet, 

gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális 

gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa gazdaságtan, 

közpolitikai ismeretek) 10 kredit; 

- üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügytan, gazdasági jog, 

döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció) 10 kredit. 

- társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági 

jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia) 

területéről 10 kredit; 

- szakmai ismeretek (szervezeti viselkedés, számvitel) 15 kredit. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkező a korábbi 
tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel 
rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint 
kell megszerezni. 
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Képzési 
terület 

MESTERKÉPZÉS 

NEM KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
TELJES 

KREDITÉRTÉKKEL  
figyelembe vehető 

szakok (alapképzés) 

KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
ELSŐSORBAN  

figyelembe vehető szakok 
(alapképzés) 

Felvétel 
feltételéül  
elismerhető 

kreditek 
száma 

 

A mesterképzésbe történő belépéshez/felvételhez szükséges 
ismeretek 

Gazdaságtudományok 
NEMZETKÖZI GAZDASÁG 
ÉS GAZDÁLKODÁS 

nemzetközi gazdálkodás 

gazdálkodási és menedzsment  

emberi erőforrások 

filozófia, politika, gazdaság 
kereskedelem és marketing 

pénzügy és számvitel 

turizmus-vendéglátás 

üzleti szakoktató 

alkalmazott közgazdaságtan 

gazdaságelemzés 

közszolgálati 

nemzetközi tanulmányok 

üzleti adattudomány 

20 
kredit 

min. 
10 

kredit 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 20 

kredit az alábbi területekről: 

- közgazdasági és módszertani ismeretek (mikro- és makroökonómia, 

nemzetközi gazdaságtan, gazdaságelmélet, közgazdaság-elmélettörténet, 

gazdaságpolitika, matematika, statisztika, informatika), 10 kredit 

- üzleti alapismeretek (pénzügytan, vállalati pénzügyek, vállalati gazdaságtan, 

marketing, számvitel, vezetés és szervezés, emberi erőforrás gazdálkodás) 5 

kredit, 

- szakmai ismeretek 5 kredit. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkező a korábbi tanulmányai 
alapján a felsorolt területeken legalább 10 kredittel rendelkezzen. 
A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. 

Társadalomtudomány 

NEMZETKÖZI 
TANULMÁNYOK  
 

nemzetközi tanulmányok  
nemzetközi igazgatási 

társadalomtudomány  
bölcsészettudomány 
gazdaságtudományok 
 jogi; valamint az 

államtudományok képzési 

területekhez tartozó 

alapképzési szakok 

60 
kredit 

min. 
30 

kredit 

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges 

minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi ismeretkörökből:  

- társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, 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 jelentkező legalább 30 kredittel 

rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény 

tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. 
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Képzési 
terület 

MESTERKÉPZÉS 

NEM KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
TELJES 

KREDITÉRTÉKKEL  
figyelembe vehető 

szakok (alapképzés) 

KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
ELSŐSORBAN  

figyelembe vehető szakok 
(alapképzés) 

Felvétel 
feltételéül  
elismerhető 

kreditek 
száma 

 

A mesterképzésbe történő belépéshez/felvételhez szükséges 
ismeretek 

Gazdaságtudományok PÉNZÜGY 
gazdálkodási és 
menedzsment 
pénzügy és számvitel 

alkalmazott közgazdaságtan  
filozófia, politika, gazdaság 
gazdaság- és pénzügy-
matematikai elemzés 
közszolgálati 
kereskedelem és marketing 
emberi erőforrások 
nemzetközi gazdálkodás 
turizmus-vendéglátás 
üzleti adattudomány 
üzleti szakoktató 

60 
kredit 

min. 
30 

kredit 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 

60 kredit az alábbi területekről:  

- módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 

15 kredit;  

- közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi 

gazdaságtan, környezet- gazdaságtan, gazdaságelmélet, 

gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, 

gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi 

gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) 

területéről 10 kredit;  

- üzleti alapismeretek (vállalati gazdaságtan, számvitel, kontrolling emberi 
erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, 
értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, 
üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit;  
- társadalomtudományi alapismeretek (Európai Unió, általános és 

gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, 
filozófia) területéről 10 kredit;  

- szakmai ismeretek (pénzügy, pénz- és tőkepiaci ismeretek, 

banküzemtan, pénzügypolitika, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek, 

vállalatértékelés) területéről 15 kredit.  

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkező a korábbi 
tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel 
rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint 
kell megszerezni. 
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Képzési 
terület 

MESTERKÉPZÉS 

NEM KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
TELJES 

KREDITÉRTÉKKEL  
figyelembe vehető 

szakok (alapképzés) 

KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
ELSŐSORBAN  

figyelembe vehető szakok 
(alapképzés) 

Felvétel 
feltételéül  
elismerhető 

kreditek 
száma 

 

A mesterképzésbe történő belépéshez/felvételhez szükséges 
ismeretek 

Társadalomtudomány POLITIKATUDOMÁNY 

politológia 
politikatudományok 
nemzetközi tanulmányok 
társadalmi tanulmányok 
igazgatásszervező 
közigazgatás-szervező 
 

kommunikáció- és médiatudomány 
kulturális antropológia 
szociológia  
alkalmazott közgazdaságtan  
gazdaság- és pénzügy-matematikai 
elemzés 
közszolgálati 
emberi erőforrások 
nemzetközi gazdálkodás  
történelem 
szabad bölcsészet 
andragógia 
közösségszervezés 
filozófia, politika, gazdaság 

60 
kredit 

min. 
30 

kredit 

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján 
szükséges minimális kreditek száma legalább 60 kredit 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 a korábbi 
tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen. A 
mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény 
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell 
megszerezni. 

Társadalomtudomány POLITIKAI GAZDASÁGTAN 

nemzetközi gazdálkodás 
alkalmazott 
közgazdaságtan 
közszolgálati 
gazdaságelemzés 
filozófia, politika, gazdaság 
politikatudományok 
nemzetközi tanulmányok 
politológia 

emberi erőforrások 
gazdálkodási és menedzsment 
kereskedelem és marketing 
pénzügy és számvitel 
közgazdasági adatelemzés 
gazdaságinformatikus 
nemzetbiztonsági 
nemzetközi biztonság- és 
védelempolitikai 
nemzetközi igazgatási 
polgári nemzetbiztonsági 
szociológia 

30 
kredit 

min. 
24 

kredit 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 30 
kredit az alábbi területekről:  
- közgazdasági ismeretek (gazdaságelmélet, nemzetközi gazdaságtan, 
világgazdaságtan, pénzügytan, közgazdasági elméletek története, mikro- és 
makroökonómia, integrációelméletek, EU szakpolitikái) minimum 6 kredit,  
- módszertani ismeretek (matematika, statisztika, ökonometria, hatásvizsgálat- és 
elemzés, informatika, adatelemzés) minimum 6 kredit,  
- politikatudományi ismeretek (összehasonlító politikatudomány, közpolitika, 
politikai rendszerek, EU politikai rendszere, demokráciaelméletek, 
hatalomelméletek, kormányzástan, közigazgatástan) minimum 6 kredit,  
- politikai gazdaságtani ismeretek (klasszikus és nemzetközi politikai 
gazdaságtan, globalizáció, fejlődés-gazdaságtan, gazdaságpolitika, 
fejlesztéspolitika): minimum 6 kredit,  
- egyéb társadalomtudományi ismeretek (filozófia, gazdaság- és 
társadalomtörténet, alkotmánytan, közjog) minimum 6 kredit.  
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkező a korábbi tanulmányai 
alapján a felsorolt területeken legalább 24 kredittel rendelkezzen. A 
mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. 
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Képzési 
terület 

MESTERKÉPZÉS 

NEM KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
TELJES 

KREDITÉRTÉKKEL  
figyelembe vehető 

szakok (alapképzés) 

KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
ELSŐSORBAN  

figyelembe vehető szakok 
(alapképzés) 

Felvétel 
feltételéül  
elismerhető 

kreditek 
száma 

 

A mesterképzésbe történő belépéshez/felvételhez szükséges 
ismeretek 

Gazdaságtudományok 

REGIONÁLIS ÉS 
KÖRNYEZETI 
GAZDASÁGTAN  
 

a gazdaságtudományok 

képzési terület összes 

alapképzési szakjai 

környezetgazdálkodási 

agrármérnöki 

vidékfejlesztési 

agrármérnöki 

geográfus 

környezettan 

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. 

 

60 
kredit 

min. 
40 

kredit 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 
60 kredit az alábbi területekről:  
- közgazdasági és gazdálkodástudományi ismeretek (mikroökönómia, 
makroökonómia, világ- és nemzetközi gazdaságtan, közösségi 
gazdaságtan, marketing, vezetés és szervezés tudományi tárgyak, 
marketing, üzleti kommunikáció) területéről legalább 20 kredit;  
- módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 
legalább 20 kredit;  
- természet- és társadalomtudományi látókörbővítő ismeretek (filozófia, 
szociológia, politikatudomány, történelem, biológia, kémia, fizika, földrajz, 
földtudományok) területéről legalább 20 kredit.  
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkező a korábbi 
tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 40 kredittel 
rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint 
kell megszerezni. 

Gazdaságtudományok SPORTKÖZGAZDÁSZ 

emberi erőforrások 
gazdálkodási és 
menedzsment 
kereskedelem és 
marketing 
nemzetközi gazdálkodás 
pénzügy és számvitel 
turizmus-vendéglátás 
üzleti adattudomány 
üzleti szakoktató 
gazdaságinformatikus 

sportszervező 
rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés 
sport- és rekreációszervezés 
alkalmazott közgazdaságtan  
gazdaság- és pénzügy-
matematikai elemzés 
közszolgálati 
gazdaságelemzés 

30 
kredit 

min. 
30 

kredit 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 
30 kredit az alábbi területekről:  
- módszertani ismeretek (matematika, statisztika) területéről 8 kredit;  
- elméleti gazdaságtani ismeretek (mikroökonómia, makroökonómia, 
pénzügytan) területéről 10 kredit;  
- egységes üzleti alapozó ismeretek (marketing, gazdasági jog, vállalat-
gazdaságtan, számvitel, vállalati pénzügy) területéről 12 kredit. 
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Képzési 
terület 

MESTERKÉPZÉS 

NEM KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
TELJES 

KREDITÉRTÉKKEL  
figyelembe vehető 

szakok (alapképzés) 

KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
ELSŐSORBAN  

figyelembe vehető szakok 
(alapképzés) 

Felvétel 
feltételéül  
elismerhető 

kreditek 
száma 

 

A mesterképzésbe történő belépéshez/felvételhez szükséges 
ismeretek 

Gazdaságtudományok SZÁMVITEL pénzügy és számvitel 

emberi erőforrások 
filozófia, politika, gazdaság 
gazdálkodási és menedzsment 
kereskedelem és marketing 
nemzetközi gazdálkodás 
üzleti adattudomány 
üzleti szakoktató 
turizmus-vendéglátás 

60 
kredit 

min. 
30 

kredit 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 
60 kredit az alábbi területekről:  
- módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 
15 kredit;  
- közgazdasági alapismeretek (mikro- és makroökonómia, pénzügytan, 
nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, 
gazdaságstatisztika, közgazdaság- elmélettörténet, gazdaságmodellezés, 
gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi 
gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) 
területéről 10 kredit;  
- üzleti ismeretek (emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, 
marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok 
menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai 
tervezés, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit;  
- társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági 
jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia) területéről 10 
kredit;  
- szakmai ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügy, pénzügyi 
számítások és pénzügyi piacok, vezetői számvitel, pénzügyi számvitel, 
éves beszámoló összeállítása és elemzése, hitelintézeti és költségvetési 
számvitel, konszolidált beszámoló, számviteli informatika, vállalati 
pénzügyek, adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi jog) területéről 
15 kredit.  
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkező a korábbi 
tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel 
rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint 
kell megszerezni. 
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Képzési 
terület 

MESTERKÉPZÉS 

NEM KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
TELJES 

KREDITÉRTÉKKEL  
figyelembe vehető 

szakok (alapképzés) 

KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
ELSŐSORBAN  

figyelembe vehető szakok 
(alapképzés) 

Felvétel 
feltételéül  
elismerhető 

kreditek 
száma 

 

A mesterképzésbe történő belépéshez/felvételhez szükséges 
ismeretek 

Társadalomtudomány SZOCIOLÓGIA 
szociológia 
társadalmi tanulmányok 

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. 

60 
kredit 

min. 
20 

kredit 

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján 
szükséges minimális kreditek száma legalább 60 kredit a szociológiai 
képzés szempontjából releváns társadalomtudományi területről.  
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkező legalább 20 
kredittel rendelkezzen.  
A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény 
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell 
megszerezni. 

Gazdaságtudományok VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS 
gazdálkodási és 
menedzsment 
nemzetközi gazdálkodás 

alkalmazott közgazdaságtan 
emberi erőforrások 
gazdaság- és pénzügy-
matematikai elemzés 
kereskedelem és marketing 
közszolgálati 
pénzügy és számvitel 
turizmus-vendéglátás 
üzleti adattudomány 
üzleti szakoktató 

30 
kredit 

min. 
30 

kredit 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 
30 kredit az alábbi területekről:  
- módszertani ismeretek (matematika, statisztika) területéről 8 kredit;  
- elméleti-gazdaságtani ismeretek (mikroökonómia, makroökonómia, 
pénzügytan) területéről 10 kredit;  
- üzleti ismeretek (marketing, gazdasági jog, vállalatgazdaságtan, 
számvitel, vállalati pénzügy) területéről 12 kredit. 
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Képzési 
terület 

MESTERKÉPZÉS 

NEM KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
TELJES 

KREDITÉRTÉKKEL  
figyelembe vehető 

szakok (alapképzés) 

KELL 
kreditelismerési eljárás 

 
ELSŐSORBAN  

figyelembe vehető szakok 
(alapképzés) 

Felvétel 
feltételéül  
elismerhető 

kreditek 
száma 

 

A mesterképzésbe történő belépéshez/felvételhez szükséges 
ismeretek 

Gazdaságtudományok VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS 
gazdálkodási és 
menedzsment 

alkalmazott közgazdaságtan 
emberi erőforrások 
filozófia, politika, gazdaság 
gazdaságelemzés 
kereskedelem és marketing 
közszolgálati 
nemzetközi gazdálkodás 
pénzügy és számvitel 
turizmus-vendéglátás 
üzleti adattudomány 
üzleti szakoktató 

60 
kredit 

min. 
30 

kredit 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 
60 kredit az alábbi területekről:  
- módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 
15 kredit;  
- közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi 
gazdaságtan, környezet- gazdaságtan, gazdaságelmélet, 
gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, 
gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi 
gazdaságtan) területéről 10 kredit;  
- üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, 
pénzügy, számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti 
kommunikáció, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek) területéről 15 
kredit;  
- társadalomtudományi ismeretek (európai uniós ismeretek, közpolitikai 
ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia) 
területéről 10 kredit;  
- szakmai ismeretek (értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés 
és szervezés, üzleti tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai 
tervezés, controlling, emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői 
készségfejlesztés, információs rendszerek) területéről 10 kredit.  
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkező a korábbi 
tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel 
rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint 
kell megszerezni. 
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 A táblázatban található alapképzések a bolognai rendszerben  
a 15/2006. (IV.3.) OM rendelet vagy a 18/2016. (VIII.05.) EMMI rendelet vagy A felsőoktatási szakképzések, az alap- és 

mesterképzések, valamint hitéleti képzések képzési és kimeneti követelményei miniszteri kiadvány alapján figyelembe vehető 
magyarországi alapképzések.  

 
 

MINDEN ESETBEN LE KELL FOLYTATNI a kreditelismerési eljárást, azon Jelentkezők esetében, akik KÜLFÖLDI 

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN SZEREZTEK ALAPFOKOZATOT ÉS SZAKKÉPZETTSÉGET!  

 

Azon Jelentkezők esetében, akik az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzésben a 4/1996. 

(I.18.) kormányrendelet alapján szereztek KÖZGAZDÁSZ VÉGZETTSÉGET 

MINDEN ESETBEN LE KELL FOLYTATNI A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁST! 

 


