
38. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK 

1. A mesterképzési szak megnevezése: kulturális örökség tanulmányok 

(Cultural Heritage Studies) 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a 

szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése 

végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat 

szakképzettség: okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember 

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Specialist of Cultural 

Heritage Studies 

3. Képzési terület: bölcsészettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott 

szakok 

4.1. Teljes kreditérték beszámításával elsősorban figyelembe vehető 

alapképzési szakok: a társadalomtudomány képzési terület alapképzési 

szakjai, a bölcsészettudomány képzési területről a szabad bölcsészet, a 

történelem, a régészet, a néprajz alapképzési szak, valamint a magyar 

alapképzési szak. 

4.2. A 9.5. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 

számításba vehető: az építészmérnöki és az építőművészet alapképzési 

szakok. 

4.3. A 9.5. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők 

figyelembe továbbá: 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. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek 

száma: 120 kredit 

a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék) 

a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit 

a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 

10 kredit 

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási 

rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 225 



8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák 

A képzés célja olyan szakembereket képzése, akik megszerzett 

művelődéstörténeti és művelődéselméleti ismereteik birtokában képesek a 

kulturális örökség gazdasági, mentalitásbeli, környezeti és információs 

rendszerének történeti értelmezésére. Ismerik a kulturális örökség 

védelmére, értékeinek megmutatására és menedzselésére vonatkozó 

munkafolyamatokat. Alkalmasak arra, hogy közvetítsék a társadalom 

egésze felé a bölcsész- és társadalomtudományokban felhalmozott tudást, 

és ezzel hozzájáruljanak a különböző szintű (nemzetközi, kontinentális, 

nemzeti, regionális, helyi) identitásképzések kritikai értelmezéséhez. 

Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 

8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 

A kulturális örökség tanulmányok szakember 

a) tudása 

Részleteiben átlátja a társadalomtudományok és bölcsészettudományok, 

a régészet, muzeológia, művelődéstörténet és egyéb érintett 

tudományágak megfelelő ismeretanyagát. 

Részleteiben átlátja az építészet és építészettörténet releváns 

ismeretanyagát. 

Ismeri a kulturális örökségről való gondolkodás történetét, a kulturális 

örökség elméletét, a tárgyi és szellemi kulturális örökség fogalmát, 

intézménytörténetét. 

Érti és kritikailag értelmezi a néprajz, a kulturális antropológia, az európai 

civilizációtörténet, a szemiotika, a vallástörténet kulturális örökséghez 

kapcsolódó vonatkozásait. 

Átlátja a kulturális örökség kezelésének jogi hátterét és pénzügyi 

vonatkozásait, valamint a kulturális örökség védelmének technikáit, 

nemzetközi gyakorlatát. 

Érti és átlátja a kulturális örökség védelmének hazai szervezetrendszerét, 

annak történeti változásai. 

Érti és átlátja irodalmi, filozófiai, politikai, művészeti szövegek és 

kulturális jelenségek (film, média) vizsgálatának eljárásait, az értelmezés 

változó kontextusait. 



Átfogó ismeretekkel rendelkezik a kulturális örökség kiterjedt területére 

jellemző hagyományos és elektronikus forrásokról, keresőprogramokról, 

katalógusokról, egyéb adatbázisokról. 

A kulturális örökség legalább egy részterületéről igen elmélyült 

ismeretekkel rendelkezik, és azt értően helyezi el a kulturális örökség 

egészében. 

b) képességei 

Alkalmas és képes a könyvtárak különgyűjteményeiben, a levéltárakban 

és a múzeumokban, a kulturális menedzsment és az örökségvédelem 

intézményeiben a stratégiai és a gyakorlati feladatok elvégzésére. 

Képes a kulturális örökség védelmére vonatkozó elméleti és gyakorlati 

ismeretek alkalmazására. 

Képes a kulturális örökség reflexív bemutatására, a kulturális örökség 

menedzselését végző intézmények korszerű irányítására és ezáltal a 

kulturális értékek közvetítésére a társadalom különböző rétegei felé. 

Képes a magyar és az egyetemes kulturális örökség közötti átjárás, 

megfeleltetés megszervezésére. 

Képes a kulturális örökség témájában kutatói munka végzésére, valamint 

szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani 

feladatokat. 

Képes szakmai önképzésre legalább egy idegen nyelven is, 

rendszerszerűen és kreatívan új és összetett témakörökkel foglalkozni, a 

rendelkezésre álló adatok hiányosságai ellenére is a lehetőségek szerint 

helytálló bírálatot vagy véleményt megfogalmazni, döntést hozni, és az 

ebből adódó következtetéseket szakmai és nem szakmai közönség 

számára közérthetően bemutatni. 

Képes a megoldandó problémák megértése és megoldása terén önálló 

tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, szakmailag magas szinten 

önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat, saját tudását magasabb 

szintre emelni, képzési területe belső törvényszerűségeinek megértését 

elmélyíteni és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességeket 

kialakítani. 

c) attitűdje 



Tudatosan és kritikusan képviseli a magyar és európai értékeket, a 

kulturális, vallási, kisebbségi és társadalmi sokszínűség fontosságát. 

Korrekt, szakszerű és érthető kifejezőkészség jellemzi szóban és írásban. 

Együttműködő, kezdeményezőkészség és személyes felelősség 

felvállalása jellemzi. 

Döntéshozatali képesség jellemzi összetett és előre kiszámíthatatlan 

helyzetekben. 

A szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képességek 

jellemzik. 

Rendelkezik kritikai attitűddel, minőség-tudattal, fogalmi gondolkodás és 

az absztrakció magas szintű képessége jellemzi. 

Motivált, a feladatai iránt elkötelezett. 

Törekszik idegen nyelvtudásának fejlesztésére, illetve azt a világ 

megismerésére nyitottan használja fel. 

d) autonómiája és felelőssége 

A problémamegfogalmazás és önálló ítéletalkotás képessége jellemzi. 

Reflektál saját történeti és kulturális beágyazottságára. 

Felelősen képviseli szakmai, szellemi identitását. 

Munkája során kezdeményezi az együttműködést az európai és az 

Európán kívüli szakmai közösségekkel, vitapartnerekkel. 

Szűkebb és tágabb szakmájának kérdéseihez kritikusan viszonyul. 

Felelősen képviseli azon módszereket, amelyekkel szakterületén 

dolgozik, és elfogadja más tudományágak autonómiáját, módszertani 

sajátosságait. 

Etikai és szakmai felelősséget vállal saját és az általa esetleg vezetett 

csoport szellemi termékiért. 

Képviseli saját tudományos felismeréseit és eredményeit. 

9. A mesterképzés jellemzői 

9.1. Szakmai jellemzők 

A szakképzettség szempontjából meghatározó tudományágak, 

szakterületek, amelyekből a szak felépül: 

művelődés-, gondolkodás- és tudománytörténet 12-20; 

a kulturális örökség reprodukálása, az átörökítés technikái (kodikológia, 

bibliológia, fotográfia, film, digitális technika, restaurálás) 8-20 kredit; 



a média és a társadalmi kommunikáció története 8-20; 

a kulturális örökség fogalma történeti értelemben 8-16; 

a kulturális örökség jogi szabályozása; összehasonlító művelődéstörténet 

12-20 kredit; 

kulturális örökség bemutatása 12-28. 

9.2. Idegennyelvi követelmény 

A mesterfokozat megszerzéséhez élő idegennyelvből egy, az alapfokozat 

megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő, államilag elismert középfokú 

(B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi 

bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

9.3. A szakmai gyakorlat követelményei 

A szakmai gyakorlat kulturális örökséggel foglalkozó intézményben (köz-, 

illetve magángyűjtemény, múzeum, szakhivatal) végzett, a képzés 

tantervében meghatározott gyakorlat. 

9.4. A képzést megkülönböztető speciális jegyek 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele az alapfokozat megszerzéséhez 

szükséges nyelvvizsga nyelvétől eltérő idegen nyelv alapfokú ismerete. 

9.5. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a 

mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei 

a 4.2. pontban meghatározott alapképzési szakon oklevéllel rendelkezők 

esetében legalább 30 kredit, 

a 4.3 pontban meghatározott alapképzési szakon oklevéllel rendelkezők 

esetében legalább 40 kredit: 

művelődéstörténeti (kulturális antropológiai, néprajzi, régészeti, filológiai, 

esztétikai, művészettörténeti, történelmi, kultúratudományi) 

ismeretkörökből. 

A 4.3. pontban meghatározott alapképzési szakon oklevéllel rendelkezők 

esetében a mesterképzésbe való felvétel feltétele hogy a korábbi 

tanulmányai alapján a hallgató az előzőkből legalább 30 kredittel 

rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 

vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
 


