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Kreditelismerési kérelem 
 

Marketing mesterképzési szak felvételi eljárásához 

Képzés kezdete: 2017. szeptember 

A kérelem benyújtási (postára adási) határideje: 2017. május 1. 
 

Személyi adatok: 
 

Jelentkező neve:____________________________________________________________  
 
Születési hely, idő: __________________________________________________________  
 
Értesítési cím: ______________________________________________________________  
 
Telefonszám (körzetszámmal): ________________________________________________  
 
Mobiltelefonszám: __________________________________________________________  
 
E-mail cím: _________________________________________________________________  
 
 
Tanulmányok: 
 

1. Intézmény: ______________________________ Szak: ___________________________  

Végzettség: _____________________________________ Megszerzés dátuma: ________  

2. Intézmény: _____________________________ Szak: ___________________________  

Végzettség: _____________________________________ Megszerzés dátuma: ________  

 

A Kreditátviteli Bizottságtól az mester/egyetemi/alap/főiskolai tanulmányaim során 

végzett tantárgyak alapján a szakképzettség szempontjából meghatározó ismereteket 

tartalmazó tárgyak befogadását kérem. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejegyzett adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

Dátum: 201……………………………                    Aláírás: …………………………  
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Jelentkező neve:………………………………………………….. 

Ismeret- és tantárgykörök 
A teljesített tárgy 

megnevezése 
Óra-
szám 

Teljesítés 
éve 

Kredit Érdemjegy 

Elfogadott 
kredit- 

értékek 
(KÁB tölti 

ki) 

1. Módszertani alapismeretek:  
minimum 8 kredit szükséges 

 

Matematika       
Statisztika*       
Informatika       

Módszertani alapismeretek 
összesen: 

      

2. Elméleti-közgazdaságtani 
alapismeretek: 

    minimum 8 kredit szükséges 

 

Mikroökonómia*       

Makroökonómia*       
Nemzetközi gazdaságtan       
Regionális gazdaságtan       
Gazdaságtörténet       

Elméleti közgazdaságtani 
alapismeretek összesen 

      

3. Üzleti kötelező szakmai 
alapismeretek: 

    minimum 10 kredit szükséges 

 

Vállalatgazdaságtan*       
Vállalati pénzügyek       
Marketing*       

Számvitel       
Vezetés-szervezés*       
Emberi erőforrás       

Üzleti szakmai alapismeretek 
összesen: 

      

Összes elfogadott kreditérték (minimum 30 kredit szükséges):  

 

Megjegyzés: 
Amennyiben a jelentkező a *-gal jelölt tárgyak valamelyikéből korábbi tanulmányai alapján nem szerzett 
elismerhető kreditpontot, az adott tárgy(ak)hoz tartozó kreditpontokat a mesterfokozat megszerzésére irányuló 
képzéssel párhuzamosan – a felvételtől számított két féléven belül – a Főiskola Kreditrendszerű Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szereznie. 
 

Kitöltési útmutató: 
1. Egy tantárgy csak egy ismeret- és tantárgykör blokkban szerepelhet. 
2. A teljesített tantárgy megnevezésének nem feltétlenül kell pontosan megegyeznie a megadott tárgyak 

megnevezésével. (Pl. Informatika = Számítástechnika vagy Alkalmazott számítástechnika; Statisztika = 
Kvantitatív módszerek, stb.) 

3. Az ismeret- és tantárgykörök nem bővíthetők más tárgyakkal, de ha egy ott szereplő tárgy teljesítése több 
részletben történt (pl. Matematika teljesítése Matematika I. és II. tárgyakkal), akkor az adott tárgyhoz – 
sorok beszúrásával – mindegyik teljesített tárgyat be lehet írni. 

 

Csatolandó dokumentumok: 
1. Hiteles (aláírt és lepecsételt) indexmásolat (elektronikus index esetén kivonat), amely tartalmazza a 

hallgató adatait és az érintett tárgyakat. 
2. Az érintett tárgyak tantárgyi tematikáinak hiteles (aláírt, lepecsételt) másolata. 


