A három magyar szak (rövidítésmagyarázat: KPR= képzési program, ez az, amit ki kell választani az ETR-ben jobbra fent a kurzusfelvételhez)
(A féléveket a HALLGATÓK
szempontjából számolom!)
az alapszakos teljesítendő
képzés rövidítése

2002 előtt felvételizők („rövid kódosok”)
MAGANE Magyar (120 vagy 90 kr)

120 kredit, ha major szakként teljesíti valaki: ezt lehet
tanárszakként vagy anélkül teljesíteni. Tanárszakosként
orientációt kell választani. Nyelvtudományi
orientációban 80 kr. nyelvészetet és 50 kr. irodalmat
(IRO) kell hallgatni. Ilyenkor a nyelvészetből el kell
végezni a 40 kredites MNY (2005től: MNY-sok szám)
modult és egy 40 kr-es specializációt (ANY / ALK / FGR
/ MAN / MIH), amiért diplomabejegyzés jár.
Irodalomtudományi orientációban 80 kredit irodalmat
(IRO) és 40 kr. nyelvészetet kell hallgatni (MNY / MNY).

a tanterv alapvető felépítése

Ha valaki nem akar tanárszakos lenni, akkor még két
további lehetősége is van a tanterv teljesítésére: vagy
alapvetően nyelvészetet tanul, és akkor 13 kr. irodalmi
(IRO) alapozás mellett az MNY (MNY-) modult végzi el
(40 kr) és még két db 40 kr-es modult az ANY, ALK,
FGR, MAN, MIH modulok közül. Ha inkább irodalmat
akar tanulni, akkor 13 kr MNY (vagy MNY-, azaz
nyelvészet) kurzus mellett 120 kr irodalmat (IRO) kell
tanulnia.
Ha 90 kr-es minor szakként végzi valaki a szakot (vagyis
szakpárban egy major szak mellett), akkor végezhet
tanárszakosként, ekkor 40 kr nyelvészetet (MNY / MNY) és 50 kr irodalmat kell tanulnia (IRO). Ha nem akar
tanárszakos lenni, akkor választhatja azt az opciót is,
hogy 13 kr. irodalmi (IRO) alapozás mellett az MNY
(MNY-) modult végzi el (40 kr) és még egy db 40 kr-es
modult az ANY, ALK, FGR, MAN, MIH modulok
közül.

egyéb teljesítendő vagy
teljesíthető KPR-ek

MUV vagy MUK kódon felvett mveltségi órák: 2000 óta
10 kredit kell belőlük, 5 tantárgyban (korábban 16 kredit
kellett, 4 tantárgyban).
tanárszakos kurzusok (régen TKP), ha valaki tanárszakos
diplomát akar.

2002-2005 között felvételizők („hosszú
kódosok”)
MAGANE01 vagy MAGANE02 Magyar
(140 kr)
A MAGANE01 az egyszakosok, a
MAGANE02 a kétszakosok kpr-e.
Tantervileg nincs köztük különbség, a
különbség abban áll, hogy az illetőnek
mennyi félév áll rendelkezésére a kurzusok
elvégzéséhez (egyszakos: 8, kétszakos: 10
szemeszter), illetve, hogy mennyi kreditet
kell teljesítenie a nem szakterületi kpr-ből.
Az alapszakon mindenkinek teljesítenie kell
az MK-1 mérföldkőhöz (17 kr, IRAN,
MNYN) és az MK-2.1 mérföldkőhöz (62
kredit, IREN, IRTN, MIRN, VIRN, MNYN,
NYSN) felsorolt tantárgyakat. A képzés
végén mindenkinek teljesítenie kell az MK-3
(szigorlatok, 16 kr) és az MK-4
(szakdolgozat, 25 kr) mérföldköveket.
Nyelvészet orientáció esetén az MK-2.2.2
(20 kredit), irodalom orientáció esetén az
MK-2.2.1 (20 kredit) elvégzése kötelező.
A harmadik féléves (vagyis másodév első
félévi) kurzusfelvétele előtt mindenkinek
döntenie kell, hogy nyelvészet vagy irodalom
orientációs lesz-e. Ha irodalom orientációs
akarsz lenni, akkor a 3. félévben fel kell
venned az IREN1301 tantárgyat (egyébként
nem), ha nyelvészet orientációs, akkor pedig
el kell döntened, hogy melyik szakirányt
akarod megcsinálni (ANYN, ALNN,
MANN, MINN, FGRN), és annak a
kezdőkurzusait kell felvenned a másodév
kezdetén.

NSZANE01: nem szakterületi képzés, a
teljesítendő kreditszám a felvett
alapszak(ok)tól függ
TANANE0x: a szakodtól függ, hogy melyik
változatot kell teljesíteni ahhoz, hogy
tanárszakos diplomát kapj.
TESANE01: testnevelés
ERSANE01 (20 kr) / ERTANE01 (10 kr):
értelmiségképzés, a szaktól függ, melyiket
kell teljesíteni
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2006 után felvételizők („bolognások”),
magyar alapszakosok
MAGTANB1 Magyar nyelv és irodalom
törzsképzés (180 kr)

2006 után felvételizők („bolognások”), más
alapszakosok, magyar minorosok
MAGMANB1 (50 kr)

A képzés elején mindenkinek teljesítenie
kell a BOALANB1
(Bölcsészettudományi alapozó képzés)
KPR-ből 10 kreditet. Ebből 2 kredit
Filozófia (BONB01), a többi az adott
szaktól függő tárgy, magyaron 2
bevezető előadás, és 2 bevezető
szeminárium (BONB03).
További 106 kreditet kell teljesítened az
alapszakos kpr-ből, valamint 4 kreditet
ér a záródolgozat (MRNB).
50 kreditért fel kell venned valamilyen
szakosodást: ez lehet egy másik
(társítható) minor szak – így lehetsz
majd kétszakos tanár az MA képzés
korán. Vagy lehet valamilyen szakirány
(ezért diplomabejegyzés jár) vagy
valamilyen szakterületi specializáció
(ezért nem jár diplomabejegyzés). Ezek
a szakosodások külön KPR-ként vannak
meghirdetve, és a kurzuskódok sem
MRNB-vel fognak kezdődni.

Egy másik alapszak mellett fel lehet venni
valamilyen másik szak minor képzését, hogy az
MA elvégzése után kétszakos tanári diplomát
kaphasson valaki. vagyis ez a tantervi változat a
más (nem magyar) alapszakosoknak szól, akik
minorként a magyart akarják választani.

10 kreditért vagy tanrái alapozást kell
csinálnod, vagy szabadon választható
(„műveltségi” vagy „értelmiségképző”szerű dolgokat). Ez is külön KPR-ben
van.

A 180 krediten kívül nem kell mást
teljesíteni, de az több KPR-ből áll, mint
a fenti cellában is olvasható.
A KPR-ek kódjai és megnevezéseik:
BOALANB1 Bölcsészettudományi
alapozó képzés, 10 kr (BONB01 és
BONB03 kurzusok)
SZABANB1 Szabadon választható
tárgyak, 10 kr (SVNB kurzusok)
TANANAB1 Tanárképzés alapozó
képzés, 10 kr (TKNB kurzusok)

Ezeket a másik alapszak írja elő.

„MNY”-modul
(A féléveket a HALLGATÓK
szempontjából számolom!)
az alapszakos teljesítendő
képzés rövidítése

2002 előtt felvételizők („rövid kódosok)

2002-2005 között felvételizők („hosszú
kódosok”)

2006 után felvételizők („bolognások”),
magyar alapszakosok

2006 után felvételizők („bolognások”), más
alapszakosok, magyar minorosok

MAGANE (120 vagy 90 kr)

MAGANE01 vagy MAGANE02 (140 kr)

MAGTANB1 (180 kr)

MAGMANB1 (50 kr)

Nyelvészeti rész, 1. félév (ősz)

MNY11 Bevezetés (2/2)
MNY12 Hangtan (2/2)
ANY12 Logika 2/2
(ezeket a kurzusokat a „csak” irodalmat tanulóknak is el
kell végezniük!)

MNYN1101, 02: Bevezetés ea + szem, 2/2
MNYN1301: Logika és szemiotika 2/2
MNYN2101, 02: Hangtan ea + szem, 2/2

BONB0303: Bevezetés-előadás (2/2)
BONB0304: Bevezetés szem. (2/2)
MRNB0101: Logika és szemiotika (2/2)
MRNB0201, 02: Fonetika ea+szem (2/2)

Nyelvészeti rész, 2. félév
(tavasz)

MNY15 Mondattan ea (2/2) és szem (2/1)
választható: MNY13 Szóalaktan (2/2) – vagy ez kell,
vagy a 3. félévben az MNY14 Jelentéstan (2/2)
választható: MNY18 Stilisztika (2/2) – vagy ez kell, vagy
a 3. félévben az MNY17 Szövegtan (2/2)
(ezeket a kurzusokat a „csak” irodalmat tanulóknak is el
kell végezniük!)

Nyelvészeti rész, 3. félév (ősz)

Nyelvészeti rész, 4. félév
(tavasz)

Nyelvészeti rész, 5. félév (ősz)

MNY15 Mondattan II. ea (2/2) és szem (2/1)
választható: MNY14 Jelentéstan (2/2) – vagy ez kell,
vagy a 2. félévben az MNY13 Szóalaktan (2/2)
választható: MNY17 Szövegtan (2/2) – vagy ez kell,
vagy a 2. félévben az MNY18 Stilisztika (2/2)
MNY3-ból min. 4 kr (2 kurzus), pl. MNY34
Pszicholingvisztika, MNY34 Néprajz – nem muszáj
mindegyiket ebben a félévben!
MNY2-ből min. 2 kredit (1 kurzus): szakirányok
alapozói
A választott egy vagy két specializáció kurzusai (ANY,
ALK, MAN, MIH, FGR)
MNY5-ből min. 4 kredit – nem muszáj ebben a félévben
MNY6-ból min. 1 kredit – nem muszáj ebben a félévben
MNY01: A félév végén érdemes letenni az első
nyelvészeti szigorlatot (0/0)

MNY41: Egy rokon nyelv I (1/1)
MNY43: Történeti hangtan (2/2)
Továbbra is:
A választott egy vagy két specializáció kurzusai (ANY,
ALK, MAN, MIH, FGR)
MNY5-ből min. 4 kredit – nem muszáj ebben a félévben
MNY6-ból min. 1 kredit – nem muszáj ebben a félévben

MNYN1201, 02 Mondattan ea (2/2) + szem
(2/2)
MNYN2201 Szóalaktan (2/2)
választható: MNYN2401 Stilisztika (1/1) –
vagy ez kell, vagy a 3. félévben az
MNYN2301 Jelentéstan (1/1)
Min. 2 kredit az MNYN51, 52, 53, 55, 60
tantárgyak valamelyikéből – nem muszáj
ebben a félévben
MNYN2301, 02 Mondattan II ea (2/2) +
szem (1/1)
választható: MNYN2301 Jelentéstan (1/1) –
vagy ez kell, vagy a 2. félévben az
MNYN2401 Stilisztika (1/1)
MNYN2501: Szövegtan (2/2)
min. 2 kredit az NYSN kezdetűekből (két db
1/1)
a nyelvészet orientációsoknak a
szakirányokban előírt tantárgyak (ANYN,
ALNN, MANN, MINN, FGRN)
ha egy évvel korábban elmaradt: min. 2
kredit az MNYN51, 52, 53, 55, 60
tantárgyak valamelyikéből
MSDN11 Szakdolgozat (2/2)
a nyelvészet orientációsoknak a
szakirányokban előírt tantárgyak (ANYN,
ALNN, MANN, MINN, FGRN)
MNYN7001: Grammatika szigorlat (0/4)
MNYN3101: Egy rokon nyelv I (1/1)
MNYN3301, 02: Történeti hangtan ea (1/1)
+ szem (1/1)
MNYN4102: Szociolingvisztika (2/2)
Irodalom orientációsoknak: a felsorolt
tárgyakból min. 3 tantárgyat, össz. 6 kredittel
teljesíteni: MNYN32, 35, 42, 44, 45, 46, 50,
54, 56, 57, 58, 59 + MSDN 21 vagy 22:
Szakdolgozat II. (3 kr)
a nyelvészet orientációsoknak a
szakirányokban előírt tantárgyak (ANYN,
ALNN, MANN, MINN, FGRN)
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MRNB03-ból min. 1 kurzus (min. 4 kr):
valami kommunikációs (Ember és
számítógép, Tudományos írásmű,
Könyvtár)
MRNB04 Helyesírás (2/2)
MRNB05 Stilisztika (2/2)
MRNB0901, 02 Mondattan ea (2/2) +
szem (2/2)
MRNB0903,04 Mondattan II ea (2/2) +
szem (2/2)
MRNB1001: Szövegtan (2/2)
MRNB1101: Történeti hangtan (2/2)
MRNB1201: Pszicholingvisztika (2/2)
Ettől a félévtől kell elkezdeni teljesíteni
az 50 kredites választott irányt (minor
szakot vagy szakirányt)!

MGNB0301: Bevezetés-előadás (2/2)
MGNB0401: Bevezetés szem. (2/2)
MGNB0501: Logika és szemiotika (2/2)
MGNB0601, 02: Fonetika ea+szem (2/2)

MRNB0905, 06 Morfológia ea (2/2) +
szem (2/2)
MRNB1102 Történeti alaktan (2/2)
MRNB18-ból kell 8 kr (2 kurzus),
érdemes elkezdeni gyűjteni

MGNB1101 Mondattan ea (2/2)
csak választható a szigorlatra felkészüléshez:
MGNB1102 Mondattan szem (2/2)
MGNB1501 Helyesírás (2/2) – ezt még javítani
kell a tantervben, mert ott a 6. félévre van
ajánlva!

MRNB1103: Nyelvemlékek (2/2)
MRNB1202: Szociolingvisztika (2/2)
MRNB1501: Jelentéstan (2/2)
MRNB18-ból kell 8 kr (2 kurzus), lehet
gyűjteni

MGNB1103 Mondattan II ea (2/2)
csak választható a szigorlatra felkészüléshez:
MGNB1104 Mondattan II szem (2/2)
Az MGNB12xx tantárgyból kell 4 kredit – itt
három választható tárgy van, ebből kettő ebben a
félévben vehető fel: MGNB1201: Történeti
hangtan (2/2), MGNB1203: Nyelvemlékek (2/2)
Az MGNB13xx tantárgyból kell 2 kredit – itt
kettő választható tárgy van, bármelyik ebben a
félévben vehető fel: MGNB1301:
Pszicholingvisztika (2/2), MGNB1302:
Szociolingvisztika (2/2)

(A féléveket a HALLGATÓK
szempontjából számolom!)
az alapszakos teljesítendő
képzés rövidítése

2002 előtt felvételizők („rövid kódosok)

2002-2005 között felvételizők („hosszú
kódosok”)

2006 után felvételizők („bolognások”),
magyar alapszakosok

2006 után felvételizők („bolognások”), más
alapszakosok, magyar minorosok

MAGANE (120 vagy 90 kr)

MAGANE01 vagy MAGANE02 (140 kr)

MAGTANB1 (180 kr)

MAGMANB1 (50 kr)

MRNB1601: Finnugrisztika (2/2)
MRNB1901: Záródolgozat (0/4)
ha még nincs meg: MRNB18-ból kell 8
kr (2 kurzus), lehet gyűjteni

MGNB1105 Morfológia ea (2/2)
csak választható a szigorlatra felkészüléshez:
MGNB1106 Morfológia szem (2/2)
MGNB1601 Finnugrisztika (2/2)
MGNB17xx tantárgyból min. 2 kredit
(Stilisztika, Tudományos írásmű, Ember és
számítógép, Könyvtár, Egyéb)

Nyelvészeti rész, 6. félév
(tavasz)

MNY41: Egy rokon nyelv II (1/1)
MNY44: Történeti alaktan (2/2)
Továbbra is:
A választott egy vagy két specializáció kurzusai (ANY,
ALK, MAN, MIH, FGR)
MNY5-ből min. 4 kredit – nem muszáj ebben a félévben
MNY6-ból min. 1 kredit – nem muszáj ebben a félévben

Nyelvészeti rész, 7. félév (ősz)

MNY46: Magyar nyelvemlékek (2/2)
Továbbra is:
A választott egy vagy két specializáció kurzusai (ANY,
ALK, MAN, MIH, FGR)
MNY5-ből min. 4 kredit – nem muszáj ebben a félévben
MNY6-ból min. 1 kredit – nem muszáj ebben a félévben

Nyelvészeti rész, 8. félév
(tavasz)

Nyelvészeti rész, 9. félév (ősz)

Nyelvészeti rész, 10. félév
(tavasz)

MNY9: Szakdolgozati szem. (1/1) – a tanterv szerint
csak 1 kr kell, de egy időben előírás volt a 3 félévnyi
szakdolg. szem. Amúgy is kellene még a megadottakon
felül egyszer 2 kreditet gyűjteni, tehát ez akár lehet
szakdolg-i szem. is.
Továbbra is:
A választott egy vagy két specializáció kurzusai (ANY,
ALK, MAN, MIH, FGR)
MNY5-ből min. 4 kredit – nem muszáj ebben a félévben
MNY6-ból min. 1 kredit – nem muszáj ebben a félévben
MNY9: Szakdolgozati szem. (1/1)
Továbbra is:
A választott egy vagy két specializáció kurzusai (ANY,
ALK, MAN, MIH, FGR)
MNY5-ből min. 4 kredit – nem muszáj ebben a félévben
MNY6-ból min. 1 kredit – nem muszáj ebben a félévben
MNY9: Szakdolgozati szem. (1/1)
Továbbra is:
A választott egy vagy két specializáció kurzusai (ANY,
ALK, MAN, MIH, FGR)
MNY5-ből min. 4 kredit – nem muszáj ebben a félévben
MNY6-ból min. 1 kredit – nem muszáj ebben a félévben
MNY02: II. Grammatika szigorlat: ha az MNY3-6
tantárgyak megvannak, ez is jöhet.

MNYN3102: Egy rokon nyelv II (1/1)
MNYN3401, 02: Történeti alaktan ea (1/1) +
szem (1/1)
nyelvészet orientációsok: MSDN 23 vagy
24: Szakdolgozat II (3 kr) – ezt az
irodalmárok az előző félévben teljesítették.
Továbbá: a szakirányokban előírt tantárgyak.
Irodalom orientációsok: lehet folytatni a 6
kredit összegyűjtését a felsorolt tárgyakból:
MNYN32, 35, 42, 44, 45, 46, 50, 54, 56, 57,
58, 59
MNYN3601: Magyar nyelvemlékek (2/2)
MNYN4301: Pszicholingvisztika (2/2)
MSDN3x: Szakdolgozat III (5 kr)
a nyelvészet orientációsoknak a
szakirányokban előírt tantárgyak (ANYN,
ALNN, MANN, MINN, FGRN)
Irodalom orientációsok: lehet folytatni a 6
kredit összegyűjtését a felsorolt tárgyakból:
MNYN32, 35, 42, 44, 45, 46, 50, 54, 56, 57,
58, 59
MNYN8001: Finnugor szigorlat (0/4)
MSDN 4x: Szakdolgozat IV (15 kr)
a nyelvészet orientációsoknak a
szakirányokban előírt tantárgyak (ANYN,
ALNN, MANN, MINN, FGRN)
Irodalom orientációsok: lehet folytatni a 6
kredit összegyűjtését a felsorolt tárgyakból:
MNYN32, 35, 42, 44, 45, 46, 50, 54, 56, 57,
58, 59

A MAGANE01 és a MAGANE02 között
csak az a különbség, hogy az MSDN kezdetű
tárgyakat a MAGANE02-ben 2 félévvel
(vagyis 1 évvel) később érdemes elvégezni,
mivel a MAGANE02 10 féléves, míg a
MAGANE01 csak 8 szemeszteres.
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