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Mi a különbség a szakirány és a minor között? 
Minden BA-s diplomához szükséges elvégezni egy 50 kredites specializációt. 
Specializációt csak az azt indító BA szak hallgatói vehetnek fel (pl. újságírói 
specializációt a kom. médiások), a minor szakok azonban minden BA-s hallgató 
számára felvehetőek. A specializáció a szakterületi ismeretekből összerendezett olyan 
tantervi egység (modul), melynek elvégzése speciális szakképzettséget eredményez. 
Általában az adott szak elágazó tartalmi követelményei egyikének speciális kibővítése. 
A szabad bölcsészet alapszakos hallgatók esetében egy minor és a szakirány/szakmai 
modul elvégzése is kötelező. 
 
Mikor és hol tudok jelentkezni minorra? 
Május 18. és június 24. között lehet jelentkezni specializációra és minorra is, a Neptun 
-Ügyintézés - Szakirányjelentkezés menüpont alatt. 
 
Egyszerre csak egy minort jelölhetek meg? 
Minorválasztáskor érdemes több minort megjelölni a biztonság kedvéért. A 
bekerülés automatikusan történik a megjelölt sorrend szerint a Neptunban. 
Amennyiben nem sikerül a felvételi, úgy a következő tanév végén újra meg tudod 
próbálni. 
 
Hogyan változik a mostani helyzetben a dokumentum-leadást igénylő 
minorokra való 
jelentkezés? 
A jelenlegi helyzetben a minorért felelős tanszék egyénileg dönt arról, hogy a 
korábban papírformában leadott dokumentumok (önéletrajz, motivációs levél) sorsa 
a távolléti oktatásban hogyan változik. Ezért kérjük, hogy az olyan minorok esetén, 
ahol ilyen írásos dokumentumokat kellett korábban leadni, vegyétek fel a kapcsolatot 
az adott minor felelősével vagy a szak hallgatói képviselőivel! 
 
 
Mi történik akkor, ha egy minorra/specializációra túljelentkezés van? 
Ha a választó hallgatók létszáma meghaladja a tervezett létszámot, a bejutó 
hallgatókat a képzési programban rögzített feltételek szerinti rangsorolással és a 
Neptun által biztosított sorsolással választják ki. 
 
Lehet két minorom? 
Igen, lehet két minort végezni (vagy egy specializációt és egy minort egyszerre), de a 
másodiknak a kreditenkénti költségtérítési díját ki kell fizetni, hacsak nem a 
honorácior státusz keretén belül végzi azt a hallgató. 
 



Hol lehet megnézni, hogy egyes szakokon ki a szak-, a minor- és a 
kreditfelelős? 
A szak- és a minorfelelős neve a honlapon elhelyezett tanegységlistában, a 
kreditfelelősök listája a kari honlapon található. 
 
Melyik tanegységlista szerint kell felvennem minoron a tárgyakat, az alapszak 
megkezdésének az éve szerint vagy a minor hivatalossá válásának az éve 
szerint? 
 
A minor hivatalossá tételének éve szerint. A felvételt, azaz a hivatalossá tételt 
követően meg fog jelenni saját minor szakod verziószáma is, ezt kell figyelned a 
tárgyfelvételkor is. 
 
Minoron is kell szakdolgozatot írni? 
A minoron nem kell szakdolgozatot írni. 
 
Mi az a honorácior? 
A honorácior státusz keretein belül az ELTE BTK bármely BA vagy MA hallgatója 
elvégezhet a képzés törvényi keretein túl egy minort, szakirányt, specializációt, vagy 
egyéb egyénileg összeállított 50 kredites kurzus csomagot. Fontos, hogy az ELTE 
bármely más karára is áthallgathat. Azoknak a tehetséges hallgatóknak szól, akik 
amellett, hogy kiváló tanulmányi eredményeket tudnak felmutatni, érdeklődésük 
túlmutat a törvényekben definiált egyetemi képzésen és van elég energiájuk arra, hogy 
a felvállalt többletet ugyanolyan eredménnyel teljesítsék, mint az 
alapkövetelményeket. További részletek a mindenkori pályázati kiírásban a BTK 
HÖK honlapján találhatók. 


