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I. BUDAI CAMPUS (BUDAPEST)
I/A. SPECIALIZÁCIÓVÁLASZTÁS A VOLT ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR KÉPZÉSEIN
1. Alapképzések
1.1. Élelmiszermérnöki alapképzési szak
Iparági technológiák és iparági technológiai ismeretek választás.
A szakon a hallgatók a képzés 4. félévében választanak iparági technológiát és ezzel
specializálódnak valamely technológiai irányba. A technológia választása mellett a hallgatók
iparági technológiai ismereteket is választanak. A választott iparági technológia és iparági
technológiai ismeretek nem egyezhetnek meg egymással.
A jelentkezés a NEPTUN TR-en keresztül történik az iparági technológia választással
kapcsolatban kiadott tájékoztatóban szereplő határidőig.
Az iparági technológia választás feltétele min. 90 teljesített kredit a 4. félév lezárása után és a
választott iparági technológia előkövetelményeinek teljesítése. Az egyes iparági technológiák
tantárgyi előkövetelményeit a technológiát gondozó tanszék határozza meg. A besorolás a
férőhelyektől függően a kumulatív átlag szerinti rangsorolás alapján történik.
Választható iparági technológiák:
Iparági technológia

Felelős(ök)

Állatitermék technológia és
minőségügy

Pásztorné dr. Huszár Klára
egyetemi docens, Dr. Friedrich
László Ferenc egyetemi docens
Árukezelési technológiák és
Dr. Friedrich László Ferenc
minőségügy
egyetemi docens, Dr. Hitka Géza
egyetemi docens
Borászat és üdítőitalipari
Nyitrainé dr. Sárdy Diána Ágnes
technológia és minőségügy
egyetemi docens
Édesipari és zsiradékipari
Dr. Somogyi László egyetemi
technológiák és minőségügy
docens
Élelmiszertechnológiai
Dr. Baranyai László egyetemi
automatizálás és digitalizáció
tanár
Élelmiszerkereskedelem
Dr. Fehér Orsolya egyetemi
docens
Sör- és szeszipari technológiák és Dr. Kun-Farkas Gabriella
minőségügy
adjunktus, Dr. Kun Szilárd
adjunktus
Sütő- és tésztaipari technológiák és Kóczán Györgyné dr. Manninger
minőségügy
Katalin adjunktus, Badakné dr.
Kerti Katalin egyetemi docens
Táplálkozás-élelmiszertechnológia Dr. Mednyánszky Zsuzsanna
egyetemi docens
Tartósítóipari technológiák és
Dr. Dalmadi István egyetemi
minőségügy
docens, Stégerné dr. Máté Mónika
egyetemi docens
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Munkarendek
nappali és levelező
munkarend
nappali és levelező
munkarend
nappali és levelező
munkarend
nappali és levelező
munkarend
csak nappali
munkarend
csak nappali
munkarend
nappali és levelező
munkarend
nappali és levelező
munkarend
csak nappali
munkarend
nappali és levelező
munkarend

Választható iparági technológiai ismeretek:
Iparági technológiai ismeret

Felelős(ök)

Állatitermék technológiai
ismeretek

Pásztorné Dr. Huszár Klára
egyetemi docens, Dr. Friedrich
László Ferenc egyetemi docens
Árukezelési technológiai ismeretek Dr. Friedrich László Ferenc
egyetemi docens, Dr. Hitka Géza
egyetemi docens
Borászat és üdítőitalipari
Nyitrainé dr. Sárdy Diána Ágnes
technológia ismeretek
egyetemi docens,
Édesipari és zsiradékipari
Dr. Soós Anita adjunktus
technológiai ismeretek
Sör- és szeszipari technológiai
Dr. Kun-Farkas Gabriella
ismeretek
adjunktus, Dr. Kun Szilárd
adjunktus
Sütő- és tésztaipari technológiai
Kóczán Györgyné dr. Manninger
ismeretek
Katalin adjunktus, Dr. Szedljak
Ildikó Judit adjunktus
Tartósítóipari technológiai
Dr. Dalmadi István egyetemi
ismeretek
docens, Stégerné dr. Máté Mónika
egyetemi docens

Munkarendek
nappali és levelező
munkarend
nappali és levelező
munkarend
nappali és levelező
munkarend
nappali és levelező
munkarend
nappali és levelező
munkarend
nappali és levelező
munkarend
nappali és levelező
munkarend

1.2. Biomérnöki alapképzési szak
A szakon a hallgatók a képzés 4. félévében választanak modult. A jelentkezés a NEPTUN TRen keresztül történik a modulválasztással kapcsolatban kiadott tájékoztatóban szereplő
határidőig. A képzésen a modul választás feltétele 90 teljesített kredit 4. félév lezárása után és
az adott modul 5. féléves tantárgyai előkövetelményeinek teljesítése. A besorolás a
férőhelyektől függően a kumulatív átlag szerinti rangsorolás alapján történik.
Választható modulok:
- Alkalmazott biotechnológia modul (modulfelelős: Dr. Nguyen Duc Quang egyetemi tanár)
- Környezetvédelmi modul (modulfelelős: Dr. Kovács Zoltán egyetemi docens)
2. Mesterképzések
2.1. Élelmiszermérnöki mesterképzési szak
A szakon a hallgatók a képzés 1. félévében választanak specializációt. A jelentkezés a
NEPTUN TR-en keresztül történik a specializációválasztással kapcsolatban kiadott
tájékoztatóban szereplő határidőig. A képzésen a specializációkra történő felvétel a
férőhelyektől függően a kumulatív átlag szerinti rangsorolás alapján történik.
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Választható specializációk:
Választható
specializáció
Élelmiszerbiotechnológia
specializáció
Élelmiszeripari
folyamattervezés
specializáció
Élelmiszergazdasági
termékkezelés és
logisztika specializáció
Élelmiszertechnológia
és termékfejlesztés
specializáció

Felelőse

Munkarendek

Dr. Pomázi Andrea egyetemi
docens

nappali (magyar és angol
nyelven) és levelező
munkarend
nappali (magyar és angol
nyelven) és levelező
munkarend
nappali (magyar nyelven) és
levelező munkarend

Dr. Kovács Zoltán egyetemi tanár
Dr. Lakner Zoltán egyetemi tanár
Dr. Friedrich László Ferenc
egyetemi docens

nappali (magyar nyelven) és
levelező munkarend

Élelmiszerbiztonsági és –minőségi mesterképzési szakon nincs specializálódás.
I/B. SPECIALIZÁCIÓVÁLASZTÁS A VOLT KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÉPZÉSEIN
A specializációra történő jelentkezéseknél a pályázó hallgatók rangsorolásának általános
szempontjai az alapképzések esetén:
a) az oktatói intézet által meghatározott legalább két, legfeljebb négy kötelező
tantárgy eredménye;
b) az oktató intézet által javasolt szabadon választható tantárgyak eredménye;
c) szakmai gyakorlat, szakmai kötődés, szakiskolai végzettség;
d) tanulmányi átlag;
e) nyelvismeret.
A mesterképzésre jelentkező hallgatók esetében a jelentkezések rangsorolása a felvételi
pontszám alapján történik.
A specializációra történő jelentkezéseket az érintett specializáció felelőse vagy az általa
megbízott oktató/oktatók bírálják el. Az elbírálás során rangsort állítanak fel, mely alapján
döntenek a specializációra jelentkezők felvételéről, vagy a felvételi kérelem elutasításáról.
A Kertészmérnöki alapképzési szak nappali és levelező munkarendű hallgatói a negyedik
félévben választanak specializációt/modult. A specializációválasztás/modulválasztás első
fordulójának határideje: március 16., a második forduló határideje: április 10.
A Kertészmérnöki mesterképzési szakon nappali és levelező munkarendben a
specializációválasztás a képzés első szemeszterére történő beiratkozást követő egy héten belül
történik. A jelentkezéseket a választott specializáció felelőse őszi félévben induló képzés esetén
szeptember 10-ig, tavaszi félév esetén február 10-ig bírálja el.
A Mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szakon kizárólag a Növényi biotechnológia
specializáció kerül oktatásra, ezért a hallgatók részére a specializáció felvétele kötelező.
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I/C. SPECIALIZÁCIÓVÁLASZTÁS A VOLT TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÉSI KAR
KÉPZÉSEIN

A Tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szakon az a hallgató választhat
specializációt, aki a képzés első három féléve alatt mintatantervének:
- minden kötelező tárgyát és a választott specializáció által előírt súlyozott
tárgyakat teljesítette és
- kreditértékkel súlyozott kumulált tanulmányi átlaga legalább 2,5, továbbá
- aki a specializáció szintfelmérőjét teljesítette.
A specializáció választásra a negyedik félév végén kerül sor.
Választható specializációk:
- kertépítő;
- tájrendező
- településüzemeltető.
Az előtanulmányi rendnél általános szabály, hogy a több féléves tantárgyaknál a második,
illetve többedik félév felvételének feltétele a megelőző félév aláírásának megszerzése. A
kötelező tantárgyak előfeltételeit a szak mintatanterve tartalmazza.
Feltételes specializáció választásra lehetősége van a hallgatónak egy tantárgy teljesítésnek
hiányában a tantárgy félévi aláírásának megléte esetén.
A választott specializáció által előírt súlyozott tárgyak
a) A 2016/2017. tanév őszi félévében kezdett hallgatók esetében:
Kertépítő specializáció
Anyagismeret 1
Dendrológia és dísznövényismeret1
Dendrológia és dísznövényismeret 2
Kert- és szabadtérépítés 1*
Kert- és szabadtérépítés 2*
Kerttörténet 1*
Kerttörténet 2*
Rajz 1
Rajz 2
Szerkezettan 1
Településépítészet
Tereprendezés*
* Kiemelten súlyozott tantárgyak

Tájrendező specializáció
Tájrendezés 1*
Természetvédelem*
Környezetvédelem 2*
Magyarország
tájföldrajza*
GIS (térinformatikai
rendszerek)
CAD (grafikus tervező
rendszerek)
Tájtörténet*
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Településüzemeltető specializáció
Rajz 1
Rajz 2
Építészet 1*
Építészet 2*
Településépítészet*
Kert- és szabadtérépítés 1
GIS (térinformatikai rendszerek)
CAD (grafikus tervező rendszerek)
Művészettörténet*

b) A 2017/2018. tanév őszi félévében kezdett hallgatók esetében:
Kertépítő specializáció
Kertépítészeti anyagtan és statika

Tájrendező specializáció
Tájrendezés 1*

Dendrológia és dísznövényismeret1

Természetvédelem*

Dendrológia és dísznövényismeret 2
Kert- és szabadtérépítés 1*

Környezetvédelem*
Magyarország
tájföldrajza*
GIS (térinformatikai
rendszerek)
Táj- és térinformatika
Tájtörténet*

Kert- és szabadtérépítés 2*
Kert- és művészettörténet*
Kerttörténet*
Rajz és szabadtér-ábrázolás
technikák1
Rajz és szabadtér-ábrázolás technikák
2
Kertépítészeti szerkezettan 1
Településépítészet
Tereprendezés*
* Kiemelten súlyozott tantárgyak

Településüzemeltető specializáció
Rajz és szabadtér-ábrázolás
technikák 1
Rajz és szabadtér-ábrázolás
technikák 2
Építészet 1*
Építészet 2*
Településépítészet*
Kert- és művészettörténet*
GIS (térinformatikai rendszerek)
Táj- és térinformatika
Kerttörténet

c) A 2018/2019. tanévtől kezdett hallgatók esetében:
Kertépítő specializáció
Kertépítészeti anyagtan és statika

Tájrendező specializáció
Tájrendezés 1*

Dendrológia és dísznövényismeret1

Természetvédelem*

Dendrológia és dísznövényismeret 2
Kert- és szabadtérépítés 1*

Környezetvédelem*
Magyarország
tájföldrajza*
GIS (térinformatikai
rendszerek)
Kertépítészeti grafikus
tervező rendszerek
Tájtörténet*

Kert- és szabadtérépítés 2*
Kert- és művészettörténet*
Kerttörténet*
Rajz és szabadtér-ábrázolás
technikák1
Rajz és szabadtér-ábrázolás technikák
2
Kertépítészeti szerkezettan 1
Településépítészet
Tereprendezés*
* Kiemelten súlyozott tantárgyak
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Településüzemeltető specializáció
Rajz és szabadtér-ábrázolás
technikák 1
Rajz és szabadtér-ábrázolás
technikák 2
Építészet 1*
Építészet 2*
Településépítészet*
Kert- és művészettörténet*
GIS (térinformatikai rendszerek)
Kertépítészeti grafikus tervező
rendszerek
Kerttörténet

d) A 2019/2020. tanévtől kezdett hallgatók esetében:
Kertépítő specializáció
Kertépítészeti anyagtan és statika

Tájrendező specializáció
Tájrendezés 1*

Dendrológia és dísznövényismeret1

Természetvédelem*

Dendrológia és dísznövényismeret 2
Kert- és szabadtérépítés 1*

Környezetvédelem*
Magyarország
tájföldrajza*
GIS (térinformatikai
rendszerek)
Kertépítészeti grafikus
tervező rendszerek
Tájtörténet*

Kert- és szabadtérépítés 2*
Kert- és művészettörténet*
Kerttörténet*
Rajz és szabadtér-ábrázolás
technikák1
Rajz és szabadtér-ábrázolás technikák
2
Kertépítészeti szerkezettan 1*
Településépítészet
Tereprendezés

Településüzemeltető specializáció
Rajz és szabadtér-ábrázolás
technikák 1
Rajz és szabadtér-ábrázolás
technikák 2
Építészet 1*
Építészet 2*
Településépítészet*
Kert- és művészettörténet*
GIS (térinformatikai rendszerek)
Kertépítészeti grafikus tervező
rendszerek
Kerttörténet

* Kiemelten súlyozott tantárgyak
A választható specializáció szintfelmérőjének pontos tartalmát a választási időszak előtt a
specializációfelelősök ismertetik a hallgatókkal és a Kar honlapján is közzéteszik. Amennyiben
a Hallgató egynél több specializációra kíván jelentkezést benyújtani, abban az esetben
mindegyik specializáció által előírt szintfelmérőt teljesítenie kell.
A specializációra történő jelentkezéseket az érintett specializáció felelőse vagy az általa
megbízott oktató/oktatók bírálják el. Az elbírálás során a specializáció felelős rangsort állít fel
- a rangsorolás a tanulmányi eredmény és a szintfelmérő vizsga eredménye alapján történik. A
rangsor alapján dönt a specializációra jelentkezők felvételéről, vagy a felvételi kérelem
elutasításáról.
I/D. SPECIALIZÁCIÓVÁLASZTÁS A VOLT GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
KÉPZÉSEIN

A Szent István Campus (Gödöllő) fejezetben leírtak szerint.
II. GEORGIKON CAMPUS (KESZTHELY)
A specializáció választásnak nincsenek külön feltételei.
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III. KAPOSVÁRI CAMPUS (KAPOSVÁR)
III/A. SPECIALIZÁCIÓVÁLASZTÁS A VOLT AGRÁR ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR
KÉPZÉSEIN

Az AKK képzései közül specializáció választására kizárólag az alapszakokon van lehetőség.
1. Fontosabb tudnivalók a specializáció-választásról
A specializáció választás során a hallgató a saját képzésén belüli speciális szakmai
tantárgycsomagot (ún. modult) választ. Specializációtól függően egy-egy modul kb. 4-6
tantárgyból áll. Ezek a tantárgyak kötelezően választandó és teljesítendő („B”), és a
specializációhoz ajánlott szabadon választható („C”) tantárgyak. Ezen tárgyak listája
(óraszámmal, kredittel, oktatóval, a tantervben elfoglalt helyével, valamint a számonkérési
formával együtt) a mintantantervben érhető el.
A hallgató a specializáció választás során a saját képzésén (szakján) belüli specializációk közül
választhat. Azokon az alapszakokon, melyeken több specializáció közül lehet választani, egy
specializáció választása kötelező, mivel a specializációk tantárgyai az adott szak képzési
programjának részét képezik, lehallgatásuk és teljesítésük szükséges a képzési és kimeneti
követelményekben előírt kreditmennyiség megszerzéséhez.
Azokon a szakokon, amelyeken több specializáció közül is lehet választani (például
Mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak), az egy kötelező specializáció választásán felül
második specializáció választására kizárólag az alapképzés képzési idejének feléig van
lehetőség, a Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzat 1. sz. mellékletében előírt térítési díj
megfizetése mellett. A másodikként választott specializáció tantárgyaival (azok kreditjeivel) az
adott szak alapozó, kötelezően teljesítendő szakmai tárgyai, valamint a főspecializáció tárgyai
(és kreditjei) nem válthatók ki, illetve nem helyettesíthetők. A specializáció választást követő
félévekben, a kurzusfelvételi időszakban mindig a választott specializációhoz tartozó
tantárgyak kurzusait kell felvenniük.
A specializáció-választás és a választott specializációra történő bejelentkezés elektronikusan, a
NEPTUN TR-en keresztül történik, a tanév időbeosztásában meghatározott időpontig.
Egy-egy specializáció akkor indítható, ha arra minimum 5 fő jelentkezik, 5 fő alatt specializáció
indítása nem engedélyezhető.
2. Specializációk képzési szintenként
2.1. Felsőoktatási szakképzés
A képzésszinten nincsenek specializációk.
2.2. Alapképzések
Mezőgazdasági mérnöki alapképzési szakon választható specializációk:
- Állattenyésztési specializáció
- Növénytermesztési és növényvédelmi specializáció
Lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki alapképzési szak
- Lovasedző specializáció
- Lovassport menedzser specializáció
A szakon nem a hallgató választ specializációt, hanem az 1. félév végén - a Lovaglás 1. tantárgy
végén esedékes szintfelmérés eredménye alapján történik az egyes specializációkra besorolás!
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Természetvédelmi mérnöki alapképzési szak
A képzésen nincsenek specializációk.
A specializáció-választás időszaka a Mezőgazdasági mérnöki alapképzési szakos hallgatók
esetében a 3. félévben, a választott specializációhoz tartozó tantárgyak felvétele a 4. félév
tantárgyfelvételi időszakában esedékes. A lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki
alapképzési szakos hallgatók esetében – tekintettel arra, hogy a Lovaglás 1. kurzus
szintfelmérő eredménye alapján dől el a specializációra történő besorolás - ezért a szakon az
adott specializációhoz tartozó tantárgyakat a 2. félév tantárgyfelvételi időszakában kell
felvenni.
2.3. Mesterképzések, osztatlan képzés
Agrármérnöki osztatlan szak
A képzésen nincsenek specializációk.
Állattenyésztő mérnöki mesterképzési szak
A képzésen nincsenek specializációk.
Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterképzési szak
A képzésen nincsenek specializációk.
III/B. SPECIALIZÁCIÓVÁLASZTÁS A VOLT GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR (KAPOSVÁR)
KÉPZÉSEIN

A Kar alap- és mesterképzésein nincsenek specializációk. A Felsőoktatási szakképzések
szakirányait a képzés felsőoktatási felvételi tájékoztatóban történő meghirdetése során kerül
rögzítésre, így a képzés során nincs szükség választásra.
III/C. SPECIALIZÁCIÓVÁLASZTÁS A VOLT PEDAGÓGIAI KAR KÉPZÉSEIN
1. Alapképzések
1.1. Tanító alapképzési szak
A szakon az oklevél megszerzéséhez egy műveltségterület elvégzése kötelező. A
műveltségterületek az első osztálytól a hatodikig egy jól meghatározott műveltségkör
koncentrikusan terjeszkedő, homogén tananyagtartalmával rendelkeznek. Így az általánosan
képző tanító szak alsó tagozatát harmonikusan és szaktárgyi igényességgel, módszertani
alapossággal egészíti ki a műveltségterületi képzés, a gyakorlati képzés kiemelkedően jó
körülményeit gyakorló iskolánk szaktantermei és a gyakorlati tanításra való felkészülési
körülmények teszik teljessé.
A hallgatók az alábbi műveltségterületek közül választhatnak egyet: magyar nyelv és irodalom;
matematika; ember és társadalom; természetismeret; ének-zene; vizuális nevelés; informatika;
idegen nyelv; technika, életvitel, háztartástan; testnevelés és sport.
A műveltségterületek indítását alapvetően az alábbi tényezők határozzák meg:
A hallgatók választása. A hallgatók második félévük megkezdésekor tájékoztatást kapnak a
műveltségterületekről, majd az érdeklődésük és a tájékoztatók alapján választanak
műveltségterületet. A választás a NEPTUN TR-ben történik. A tájékoztatót követő héten a
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hallgatók a rendszerben bejelölik, hogy melyik műveltségterületet szeretnék elsődlegesen,
illetve másodlagosan választani. Ezt követően az oktatási dékánhelyettes összesíti a választás
eredményeit, a szakfelelőssel és a dékánnal közösen döntést hoznak arról, hogy melyik
műveltségterületi képzés indul a harmadik félévtől kezdődően. Azokról a
műveltségterületekről, amelyekre kis számban jelentkeztek hallgatók – jelentkezésük
sorrendjében – átirányításra kerülnek olyan területre, amelyet többen jelöltek meg. Egy
műveltségterület minimum 5 fővel indul.
Műveltségterületi tanulmányok folytatása részképzésben, kiegészítő műveltségterületi
képzés keretében levelező munkarendben
A tanító szakon végzett hallgatóink részképzés keretében tanulhatnak tovább.
A részképzésben is az alábbi műveltségterületek közül választhatnak a hallgatók:
magyar nyelv és irodalom; matematika; ember és társadalom; természetismeret; ének-zene;
vizuális nevelés; informatika; idegen nyelv; technika, életvitel, háztartástan; testnevelés és
sport.
A képzés indításáról az oktatási dékánhelyettes, a szakfelelős és a dékán közösen döntenek a
jelentkezők létszámának figyelembe vételével.
1.2. Gyógypedagógia alapképzési szak (Tanulásban akadályozottak pedagógiája;
Logopédia; Pszichopedagógia specializáció)
A gyógypedagógia szakon a felvételiző hallgatók számára bemeneti követelmény nincs. Az
első évfolyamra a felvételi ponthatárt elért valamennyi jelentkező bekerül a BA képzésre.
A tanulásban akadályozottak pedagógiája és a pszichopedagógia szakirányra a későbbiekben
sincs alkalmassági vizsga.
A logopédia szakirányt választóknak - nappali és levelező munkarendben - beszédalkalmassági
vizsgán kell részt venniük. Erre két alkalommal biztosítunk lehetőséget: az első évfolyam első
félévének szeptemberében, illetve a második félév végén május vagy június hónapban. A
jelentkező hallgató az alkalmassági vizsga eredményének ismeretében tud specializáció-párt
választani.
A beszédalkalmassági vizsga szempontjai a Beszédalkalmassági felmérő lapon találhatók,
amely a Pedagógiai Kar Gyógypedagógiai Intézet honlapjáról tölthető le.
2. Mesterképzés
2.1. Neveléstudomány mesterképzési szak (Kora gyermekkori intervenció,
Fenntarthatóságra nevelés, Olvasáspedagógia specializáció)
A neveléstudományi mesterszakon a hallgatók a második félévben választanak specializációt,
a specializációs tantárgyak hallgatása a harmadik félévben kezdődik. A mesterszakhoz
választható specializációk egyrészt a korosztályos nevelés/gondozás egyik kiemelten fontos
területén, a kora gyermekkor intervenciójában, másrészt az intézményes nevelés globális
magatartástudományi vonatkozásával, a fenntarthatóság területén, harmadrészt pedig a tanításitanulási folyamat egyik alapfeltételével, információ-feldolgozást lehetővé tevő
olvasáspedagógiai ismeretekkel mélyítheti el a mesterszakon szerzett tudást. A szak elméleti
ismereteit a hallgatók a specializációnak megfelelő intézményben folytatott gyakorlaton
fejleszthetik procedurális tudássá.
A hallgatók az alábbi specializációk közül választhatnak egyet:
- Kora gyermekkori intervenció specializáció;
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-

Fenntarthatóságra nevelés specializáció;
Olvasáspedagógia specializáció.

A specializáció indítását alapvetően az alábbi tényezők határozzák meg:
A hallgatók választása. A hallgatók második félévük megkezdésekor tájékoztatást kapnak a
specializációkról, majd az érdeklődésük és a tájékoztatók alapján választanak specializációt. A
választás a NEPTUN TR-ben történik. A tájékoztatót követő héten a hallgatók a rendszerben
bejelölik, hogy melyik specializációt szeretnék elsődlegesen, illetve másodlagosan választani.
Ezt követően az oktatási dékánhelyettes összesíti a választás eredményeit, a szakfelelőssel és a
dékánnal közösen döntést hoznak arról, hogy melyik specializációs képzés indul a harmadik
félévtől kezdődően. Azokról a specializációkról, amelyekre kis számban jelentkeztek hallgatók
– jelentkezésük sorrendjében – átirányításra kerülnek olyan területre, amelyet többen jelöltek
meg. Egy műveltségterület minimum 5 fővel indul.
III/D. SPECIALIZÁCIÓVÁLASZTÁS A VOLT RIPPL-RÓNAI MŰVÉSZETI KAR KÉPZÉSEIN
A specializáció/szakirány választásnak a Karon nincs feltétele.
A Kézműves tárgykultúra alapképzési szak esetében a felvételi jelentkezéskor már jelölni
kell a választott szakirányt/specializációt, mert a felvételi követelménye ettől függ.
A Látványtervezés alapképzési szakon mindegyik specializáció esetében ugyanaz a felvételi
követelmény, elvárás, specializációt a harmadik félévtől lehet választani, a tanév
időbeosztásában megjelölt határidőig.
Választható szakirányok/specializációk:
Látványtervezés alapképzési szak:
- Díszlet- és jelmeztervezés specializáció
- Jelmez- és bábtervezés specializáció
- Díszlet- és bábtervezés specializáció
- Díszlet-, kiállítás- és arculattervezés specializáció
Kézműves tárgykultúra alapképzési szak:
- Papírműves specializáció
- Art design specializáció
IV. KÁROLY RÓBERT CAMPUS (GYÖNGYÖS)
A specializációválasztásnak nincsenek külön feltételei.
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V. SZENT ISTVÁN CAMPUS (GÖDÖLLŐ)
V/A. SPECIALIZÁCIÓVÁLASZTÁS A VOLT GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
(GÖDÖLLŐ) KÉPZÉSEIN
1. Alapképzések
Az Emberi erőforrások alapképzési szakon a 2020/21. tanévtől tanulmányaikat megkezdő
hallgatók részére a specializációválasztási feltétele az indítandó Kompetenciafejlesztés
szakirányon: a képzés első 4 félévének teljesítése.
Kereskedelem és marketing alapképzési szakon két specializáció választható:
- Ellátási lánc menedzsmentspecializáció;
- Marketing információs menedzsment specializáció.
A specializációválasztás feltétele, hogy a hallgató az első négy félévben 120 kreditből (4 félév
x 30 kredit) minimum 80 kredittel rendelkezzen, amelyből 50 kredit meghatározott
tantárgyakkal teljesíthető (Gazdasági matematika I-II, Informatika alapjai, Statisztika I-II.,
Mikroökonómia, Makroökonómia, Vállalatgazdaságtan, Marketing, Vezetés és szervezés
alapjai).
Az Ellátási lánc menedzsment specializációnál a következő tárgyak teljesítése elengedhetetlen:
Marketing, Marketingkutatás alapjai.
Pénzügy és számvitel alapképzési szak esetében a válaszható specializációk:
- Pénzügy,
- Számvitel.
Az egyes specializációk minimum 10 fővel indulnak. A specializációválasztásnak nincs külön
feltétele.
Turizmus-vendéglátás alapképzési szakon egy specializáció választható: Konferenciaszervező menedzser specializáció. A specializációválasztásnak külön feltétele nincs.
Vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szakon a specializációválasztásnak nincs külön
feltétele.
2. Mesterképzések:
Ellátásilánc-menedzsment mesterképzési szak: nincs specializáció.
Marketing mesterképzési szakon egy specializáció választható: Marketing stratégia és
tervezés specializáció. A specializációválasztásnak külön feltétele nincs.
Pénzügy mesterképzési szakon választható specializáció: Vállalati pénzügy. A
specializációválasztásnak külön feltétele nincs.
Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szakon a specializációválasztásnak
nincs külön feltétele.
Turizmus-menedzsment mesterképzési szakon két specializáció választható:
- Vidéki turizmus és vidékfejlesztés specializáció;
- Egészségturizmus és területfejlesztés specializáció.
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A specializációválasztásnak külön feltétele nincs.
Vezetés és szervezés mesterképzési szakon a specializációválasztásnak nincs külön feltétele.
Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szakon a specializációválasztásnak nincs
külön feltétele.
V/B. SPECIALIZÁCIÓVÁLASZTÁS A VOLT GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR KÉPZÉSEIN
A Gépészmérnöki Karon a specializáció megválasztása az alapképzéseken a 4. félévben
történik. Előfeltétele Gépészmérnöki alapképzési szakon, Mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnöki alapképzési szakon és Műszaki menedzser alapképzési szakon a „Matematika”
és a „Mechanika” szigorlat megléte. További előfeltétel valamennyi alapképzési szakon az első
három félévben a szak mintatantervében előírt kötelező („A”) tárgyak kreditértéke 75%-ának
teljesítése.
A mesterszakokon a specializáció megválasztása az első félévben történik, előfeltétele nincs.
V/C. SPECIALIZÁCIÓVÁLASZTÁS A VOLT MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR
KÉPZÉSEIN

Mezőgazdasági mérnöki alapképzési szakon specializáció a tanév időbeosztásában rögzített
időpontig választható. Az egyes specializációk minimum 10 fő jelentkezése esetén indulhatnak.
Agrármérnöki osztatlan képzésben szakirány a tanév időbeosztásában rögzített időpontig
választható. Az egyes szakirányok minimum 10 fő jelentkezése esetén indulhatnak.
Környezetmérnöki mesterképzési szakon specializáció a tanév időbeosztásában rögzített
időpontig választható. Az egyes specializációk minimum 10 fő jelentkezése, ill. az
évfolyamlétszám jelentkezése esetén indulhatnak.
Mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szakon specializáció a tanév időbeosztásában
rögzített időpontig választható. Az egyes specializációk minimum 10 fő jelentkezése, ill. az
évfolyamlétszám jelentkezése esetén indulhatnak.
Gödöllő, 2021. április 16.
Jóváhagyta:
Dr. Szabó István
oktatási és nemzetközi rektorhelyettes
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